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Abstract

The witness seminar “Radiokommunikationsut-
vecklingens betydelse för mobilteleindustrin” [The
Impact of Radio Communications Development
on the Mobile Phone Industry] was held at Tek-
niska museet [The National Museum of Science
and Technology] in Stockholm on 12 March 2008
and was led by Professor Jens Zander. The period
covered in the seminar was the 1950s to the 1990s.
According to the participants at the seminar there
was a close relationship between the technological
develop-ment in the field of radio communications
and the field of mobile telephony in Sweden, and
much of the crucial technologies that later went
into the mobile telephony systems, such as anten-
nas, transmitters, and receivers, were pioneered in
the radio communications field. This was true not
only concerning the hardware, but also for the un-
derlying theory about radiowaves. It was also em-
phasised that much of the success of mobile te-
lephony in Sweden can be explained by the admin-
istrative feats at Televerket. The marketing and
pricing of Televerket’s services were at least as im-
portant as Ericsson’s ability to manufacture the
hardware. The participants discussed the develop-
ment of the NMT and GSM mobile standards, and
the role of Sweden regarding the implementation
of these standards. Technically, Ericsson’s prod-
uction of the radio link RL 420 for the Swedish
military was very significant because they were later
used as base stations in the civilian mobile tele-
phone network. The importance of government
orders, most often for the military, was considered
to have been very important for Ericsson’s suc-
ceses in the mobile telephony market in the 1980s
and 1990s.
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Förord

Vittnesseminariet ”Radiokommunikationsutvecklingens betydelse för mobilteleindustrin”
ägde rum vid Tekniska museet i Stockholm den 12 mars 2008, och arrangerades inom
ramen för projektet ”Från matematikmaskin till IT” som är ett samarbete mellan Avdel-
ningen för teknik- och vetenskapshistoria vid KTH, Dataföreningen i Sverige och Tek-
niska museet. Originalinspelningen finns tillgänglig på Tekniska museet i Stockholm. Se-
minariedeltagarna har givits möjlighet att kommentera transkriptet som sedan redigerats
av fil.dr i teknikhistoria Mikael Nilsson. Deltagarna har tillåtits göra mindre ändringar i
texten för att förtydliga oklara formuleringar, och redaktören har också gjort vissa stryk-
ningar och omformuleringar. Dessa varsamma ändringar har gjort i syfte att öka textens
läsbarhet. För den exakta ordalydelsen hänvisas till originalinspelningen på Tekniska mu-
seet. Seminariet finansierades med bidrag från Riksbankens Jubileumsfond och Stiftelsen
Marcus & Amalia Wallenbergs minnesfond.

Deltagare: Jens Zander (moderator), Östen Mäkitalo, Mats Ljunggren, Jöran Hoff, Rolf
Wedberg, Bo Bergström.

Övriga närvarande vid seminariet: Johan Martin-Löf, Mikael Nilsson, Inger Gran, Gö-
ran Kihlström, Ingemar Carlsson samt Lars Ekerborn.
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Radiokommunikationsutvecklings betydelse

för mobilteleindustrin

Jens Zander:1 Ja, välkomna till det här seminariet då som skall försöka belysa samban-
den mellan civil och militär radio- och mobiltelefoniutveckling i Sverige tidsperioden som
vi skall titta på kommer att vara 1960 till 1980. Det är ju väldigt, vi står ju idag på toppen
kan man säga, av ett isberg nämligen den otroligt framgångsrika svenska industrin, fram-
för allt Ericsson då, inom mobiltelefonområdet och, det är förstås ytterst intressant att
försöka förstå, mekanismerna bakom varför det blev som det blev och hoppas att, panel-
listerna här skall kunna ge, en bra bild av den, den tidiga förhistorien av, av vad som blev
det svenska mobiltelefonundret. Jag kan väl kanske, vi kanske skall börja med en kort
presentationsrunda, jag kan nämna att jag själva är då professor på KTH i ämnet radiosy-
stemteknik sedan 1989, och jag kan säga att jag inleder min forskarbana inom, mobil-
kommunikation precis i slutet på den här perioden så jag blev doktorand i radiokommu-
nikation 1978 så jag, jag kan man säga ser, ser, ser slutet av den här utvecklingen och
1981 är ju då det första helautomatiska mobiltelefonsystemet NMT lanseras, men, vi kan-
ske kan börja med Östen, kort?

Östen Mäkitalo:2 Östen Mäkitalo. Jag har varit anställd i, Televerket, Telia, Telia Sonera
från 1962 och fram till 2005 då jag gick i pension därifrån och sedan har jag en deltids-
tjänst som gästprofessor på Jens [Zander, red. anm.] Institution med mobilkommunika-
tion som ämne. Under den här, tiden på Telia, Televerket, och så vidare, så var jag ansva-
rig för forsknings och utvecklingsfrågorna, faktiskt under hela perioden, så att jag kan väl
säga att jag har varit med om nästan hela den här periodens, 1960 till 1980 som det här
handlar.

Mats Ljunggren:3 Mats Ljunggren. Jag började på gamla Radiobolaget som det hette,
Svenska Radio AB 1968 [SRA, red. anm.]. Det blir ju med tiden helägt av Ericsson någon
gång på 80-talets början.4 Jag har jobbat med mobil radio och mobiltelefoni fram till 1990
när jag slutade på Ericsson. På 80-talet var jag under många år försäljningsansvarig i USA
och Kanada, för just de mobiltelefonsystemen som då introducerades där. Sedan 1990
var jag med om att starta upp Europolitan, och där jag var då VD fram till -95, det är väl
min bakgrund inom mobilkommunikation. Jag var även sedan ordförande i ett litet mo-
bilt dataföretag, Sendit, som köptes av Microsoft. Det är väl det hela.

Jens Zander: Rolf?

1
Jens Zander började doktorera i ämnet radiokommunikation på KTH 1978 och är professor i Radiosy-

stemteknik på KTH sedan 1989.
2

Östen Mäkitalo tog sin ingenjörsexamen vid KTH 1958–1962, och började jobba på Televerkets Radio-
byrå 1962. Han blev chef för mobilradio- och mobiltelefoniverskamheten på Televerket 1965. Mäkitalo
arbetade hela sin verksamma tid inom Televerket/Telia fram till pensionen 2005. Han är numera gästpro-
fessor i Radiosystemteknik vid KTH.
3

Mats Ljunggren började arbeta på SRA 1968. Under 1980-talet var han försäljningsansvarig i USA och
Kanada för Ericssons mobilverksamhet i dessa länder. År 1990 var han med och startade upp Europolitan
och var VD för det bolaget fram till 1995. Efter detta blev han ordförande i ett mobilt dataföretag som
kallades Sendit, vilket senare köptes upp av Microsoft.
4 Ericsson köpte ut den andra ägaren av SRA, Marconi, 1983, och SRA bytte då namn till Ericsson Radio
Systems, ERA.
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Rolf Wedberg:5 Ja, jag började också på SRA några år före Mats Ljunggren, -61. Jag job-
bade kvar i det bolaget som bytte namn några gånger under tiden, i över fyra decennier.
Och vad sysslade jag med där då? Ja, jag sysslade med radioteknik, både civil och militär
kommunikation, och bidrog med alla möjliga olika utrustningar och system till Ericsson.

Bo Bergström:6 Ja, Bo Bergström heter jag. Jag började också på SRA, då hos Rolf för
övrigt på, som labbingenjör 1964. Och sedan jobbade jag där då till pensioneringen vid
65 års ålder. Och jag jobbade då med utveckling, vi kan säga under de första 15, 20 åren
på Ericsson. Sedan gick jag över mera på marknadsföring och var under en period chef
för försvarskommunikation på Ericsson, och från mitten av, ja, början, mitten av 90-talet
gick jag över till mobiltelefoni och hade där hand om utvecklingen av basstationer under
en period. Och sedan därefter så var jag ansvarig för GSM-verksamheten och jobbade
sedan med strategisk planering tills jag pensionerades då -05, samma som Östen.

Jens Zander: Jöran?

Jöran Hoff:7 Jo, Jöran Hoff heter jag. Chalmerist, teleteknik, några år som forskare. Ut-
examinerade då Mats Ljunggren i mikrovågstransmission. Han lockade över mig till SRA
där jag trodde jag skulle få syssla med radarsystem och annat kul, men min första uppgift
blir att tala om hur stora siffror man skulle ha på siktlinjesindikatorn i JA 378 för att föra-
ren skulle kunna se det. Jag jobbade med diverse systemarbeten, datorer och optik och
annat inom ramar för JA 37 och sedan B3LA9 och JAS fram till början på 80-talet. Några
år trafiksignalsystem där jag var ansvarig inom Ericsson. Blev första anställda i den verk-
samhet som då separat organiserats på SRA för mobiltelefonsystem och var då ansvarig
för mobilsystemen och för telefonerna. Och det var jag, för telefonerna, under några år
innan den verksamheten flyttade till Lund för systemen fram till slutet på, på 80-talet.
Jobbade sedan med allmän strategisk verksamhet, bland annat bryta sig in på nya mark-
nader och hitta på nya digitala system och annat. Från slutet på 1900-talet så har jag varit
ansvarig för något som heter Ericsson Business Innovation, nämligen en verksamhet
som skulle ta fram nya produkter och affärer åt Ericsson. Och där var jag VD för den
verksamheten när jag sedan pensionerades när man tyckte att jag blev för dyr för Erics-
son. Och då lämnade jag verksamheten vid Ericsson och är sedan dess min egen. Pen-
sionerad på riktigt förra månaden.

5 Civilingenjör KTH 1961. Efter examen verksam inom Ericsson, huvudsakligen med utveckling av radio-
teknik och radioprodukter inom landmobil radio, mobiltelefoni, militär radio och militär radiolänk. Pensio-
nerades från Ericsson 2002.
6

Bo Bergström började arbeta som laboratorieingenjör på SRA 1964. Under den följande 15–20 års perio-
den sysslade han med marknadsföringsfrågor, och var sedan under en period chef för försvars-
kommunikation på Ericsson. Från mitten av 90-talet gick han över till mobiltelefoni och hade där hand om
utvecklingen av basstationer under en period. Bergström var senare ansvarig för GSM-verksamheten och
jobbade sedan med strategisk planering tills han pensionerades 2005.
7 Jöran Hoff, föddes 1943. Han tog civilingenjörsexamen med inriktning Elektroteknik vid Chalmers 1966.
Hoff arbetade fram till 1979 inom SRA som systemingenjör i militära projekt, i första hand med Viggen
och dess efterföljare. I början av 80-talet var han ansvarig för Ericssons vägtrafiksignalering, och från 1982
ansvarade han för utvecklingen av Ericssons mobiltelefonsystem samt under några år även för mobiltele-
fonerna. Från 1987 var Hoff affärsutvecklingsansvarig, med starkt engagemang i bl.a. DECT och Ameri-
kanska och Japanska digitala mobila standards. Under slutet av 90-talet var han chef för en affärsenhet med
ansvar för ett antal ”udda” verksamheter inom Ericsson, som tex Mobitex. Från år 2000 jobbade han som
VD för Ericsson Business Innovation AB, ett bolag sysselsatt med att skapa nya framåtriktade affärer för
Ericsson. Efter avvecklingen av denna verksamhet har han varit aktiv inom olika områden i egen regi.
8 Jakt- och attackversionen av Saabs flygplan Viggen.
9 Studieprojekt angående lätt attackflygplan med avancerad avionik.
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Jens Zander: Ok, tack. När började du på SRA?

Jöran Hoff: Den 15 oktober 1968.

Jens Zander: Så nyligen?

Mikael Nilsson: Ok, jag kan bara tillägga innan vi fortsätter att om det är någon i publi-
ken som har frågor eller kommentarer så går det bra att säga till så passar jag över den
här mikrofonen så att ni får den och så är det inga problem.

Jens Zander: Absolut. Hoppas att alla skall vara med i diskussionen. Man kan ju angripa
det här på olika sätt. Jag tror diskussionen idag kommer röra väldigt mycket om sånt här
som orsak och verkan. Jag menar, i längre tid tillbaka. Jag har ju sedan 1992 varit adjun-
gerad forskningschef på FOI10 och sysslar då med framtidens försvarskommunikation.
Och idag kan man säga att situationen kanske är den omvända än vad vi såg på 60-talet. -
50, 60-talet var ju färgade av kalla kriget och försvarsinsatserna var betydande i Sverige,
och en betydande del av forskningen ägde rum i försvarssektorn. Idag ser man lite grand
tvärtom att idag försöker försvaret tillgodogöra sig den civila utvecklingen så mycket som
möjligt, och gör bara speciella lösningar som är då försvarsbetingade. Resten skall man
helst köpa off the shelf. COTS är modeordet i försvarsbranschen idag, Commercial of
the Shelf. Och just i den här perioden, -60 till -80, så ser vi ju den här övergången; från
att ha varit driven av en försvarsutveckling, utvecklingen drivs av försvarshänseenden, till
att den civila utvecklingen tar över. Så jag tror det kommer bli mycket intressant att för-
söka belysa det här: var i den här övergången som just mobiltelefonin befinner sig? Vi har
diskuterat lite grand hur vi kan angripa det på bästa sätt, men jag tror att vi skulle kunna
börja lite grand i bakkanten så att säga. Hur tillkom mobiltelefonisystemen, NMT, GSM?
Hur såg samspelet industri, operatörer ut? Kanske Östen kunde belysa det inledningsvis
här?

Östen Mäkitalo: Jag kan väl börja prata om NMT. Det föregicks ju utav två system, det
som kom att kallas MTL, eller MTA, och det var Laurén och Berglund [Sture respektive
Ragnar, red. anm.] som var konstruktörerna till den och som togs i drift -56 och…

Jens Zander: Och de var verksamma vid?

Östen Mäkitalo: De var på Televerket båda två. De mobila terminalerna baserades på
elektromagnetiska reläer och då beslutades det att det skulle göras en transistoriserad ver-
sion som Ragnar Berglund fick ansvaret för. Och den kom i drift -66, alltså tio år senare.
Men redan några år innan det andra systemet kom i drift så beslutade Televerkets direk-
tion, eller faktiskt till och med styrelsen, att tillsätta en utredning under ledning av Karl-
Gösta Åsdahl, det var 1962. Och uppgiften för den här arbetsgruppen det var att ta fram
då underlag för ett beslut om, framför allt tre stycken system. Dels var det mobiltelefoni;
det andra var mobilradio; och det tredje var personsökningssystem. Och det där resulte-
rade i en rapport som Karl-Gösta Åsdahl lade fram 1967, och till den rapporten hade
man varit och rest runt hela världen och dokumenterat egentligen vad som fanns överallt
och hur långt man hade kommit. Men det var ganska rudimentärt egentligen när det gäll-
de hur systemen skulle vara. Däremot så föreslog man att det skulle utvecklas och drift-
sätta så fort som möjligt. Det ledde till, under kommande året då -67 och -68, till en ut-
veckling där vi konstaterade att för att förverkliga ett modernt system, som skulle då
komma att kallas för MTC, så var inte tekniken riktigt mogen. Man var tvungen att ha
mer intelligens i den mobila terminalen än vad då dåtidens integrerade kretsar, som fanns

10 Totalförsvarets forskningsinstitut.
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utav ett par typer, både Small Scale och Medium Scale Integrated Circuits, klarade av. Det
krävdes datorer. Så man förutsåg mikrodatorer och vi byggde upp också en sådan -68,
men baserad på den så vågade vi inte gå, utan då gjorde Karl-Gösta Åsdahl så att han vid
ett möte som de nordiska teledirektörerna hade i Kabelvåg 1969 föreslog att man skulle
tillsätta en nordisk grupp som skulle utveckla det nya systemet. Och då bytte det också
samtidigt namn från MTC till NMT. Och ett annat beslut som då togs vid samma tillfälle
var att man skulle ta och sätta upp ett interimsystem som kom att kallas för MTD. Det
var 1971. Därefter så fortsatte utvecklingsarbetet, och 1974 så kom väl Intel med de för-
sta mikroprocessorerna. Och de använde vi och labbade med när det gällde NMT, och
också när vi byggde specarna. Våra specar för NMT var färdiga -76. Vi hade hela tiden
väldigt bra kontakt med industrin. Det var tio olika företag ungefär. Från japanska, ame-
rikanska, tyska, svenska och danska företag. Alla de namnen som liksom finns. Det var
japanska Mitsubishi och NEC och det var tyskar; det var Siemens och det var Motorola
och General Electric. I Sverige var det Ericsson som var med i det här när vi diskuterade
specarna. Vår uppfattning då under 70-talet var att industrin kanske såg med en viss
misstänksamhet mot mobiltelefonin, och det kan man förstå om man tänker att redan på
slutet av 70-talet så fanns det inom mobil radio för transportdirigering och allt möjligt
kanske 2-300 000 användare, medan mobiltelefonin var fråga om några 1000 så det var
en väldigt liten verksamhet jämfört med de affärer som de här företagen hade. För att de
här företagen hade också framför allt polisradio, och det var säkert tullradio och det var
allt möjligt sådant där, och det här var inte speciellt stort. Och det kanske också belystes
ganska ordentligt för att vi fick mycket kritik för våra 76-års specar, där vi använde oss
utav teknik som inte fanns. Mikroprocessorn fanns men den fanns inte i mobilt utföran-
de och det hade att göra med strömförbrukning och det hade att göra med temperatur-
omfång och så vidare. Och då var det så att en utav halvledartillverkarna då sågade vår
spec så mycket som det överhuvudtaget kan sågas just på grund av att vi var naiva. Det
fanns andra saker också som skiljde mobiltelefonsystemet här från de då existerande
landmobila lösningarna för andra tillämpningar. Och det var att vi föreskrev mobiler med
en syntetisator med 180 kanaler, medan då kanske man hade 8-kanaliga radiostationer. Så
att i deras syn gjorde vi, för den här lilla användningen, ganska dramatiska teknikföränd-
ringar. Det där återspeglades lite grand när vi köpte den kommersiella utrustningen. Vi
lade beställningen -78 och vi ville ha en elektronisk modern växel, den växel som Tele-
verket tillsammans med Ericsson hade utvecklat inom Ellemtel, alltså AXE.11 Och det
svar vi fick var att med tanke på att det här kanske skulle bli frågan om någon procents
penetration, så var det inte lönt att modifiera AXE till en mobil version. Nu var det så
här att tack vare den dåvarande chefen på SRA, Åke Lundqvist, så lyckades vi, med hans
benägna stöd, få Ericsson att ändra sig så att det blev en AXE-lösning. Och det är nog
kanske tack vare det som Ericsson finns idag, men det får våra kollegor på Ericsson…
För att det gjorde i alla fall att man hade en modern växel. Man hade ett system som man
kunde lansera överallt och den dominansen på systemsidan grundlades i och för sig just
genom framsyntheten hos Åke Lundqvist. Ja, när det gäller just den här militära… Vi såg
inte i NMT-arbetet ingen som helst kontakt med någon militär verksamhet, åtminstone
inte vi från Televerkshållet. Men däremot så kan man förmodligen… Jag vet inte ens om
de här industrierna hade någon enhet eller speciell enhet för mobiltelefoni. Däremot hade
de mycket mobilradio, just på grund av att den verksamheten [den militära, red. anm.] var
stor. Men sedan kan man väl kanske också säga det att genom de beställningar man fick
från både civila och militära myndigheter, att leverera radiosystem till de som användes

11 AXE utvecklades av Ericssons och Televerkets gemensamma utvecklingsbolag Ellemtel, som skapats för
just detta ändamål.
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av både polisen och tullen och alla möjliga, så byggde man ju en kompetens som säkert
senare kom till godo när det gäller utvecklingen utav mobilsystem.

Jens Zander: Kanske kunde få höra industrins syn på samma förlopp? Var kom resur-
serna inom SRA, eller senare Ericsson, till mobiltelefonin? Kom de från landmobilradio
eller kom de från den militära sidan?

Mats Ljunggren: Alltså i början, i det som du har beskrivit och vilket jag håller med om
allt vad du har sagt som jag känner till av det, så var det ju så precis som Östen sade att vi
gjorde ju väldigt mycket system för lastbilsåkerier och poliser och allt annat. Det var ju
den stora mobilradiobiten och det var ju då, när jag kom in i bilden i början på 70-talet på
den sidan, så var det ju 450 MHz som var det högsta. Och vi gjorde ju också mobiltele-
foner till MTB12 och MTD, framför allt för både Sverige, Norge och Danmark och Fin-
land. Och det var ju stora apparater eftersom med tiden tror jag det var uppe i 20 kanaler
med kristaller, så att man fick sätta en särskild hängbuk på telefonen för att få plats med
alla kristallerna. Så den mobila tekniken fanns ju. Men sedan fanns ju också en annan vi-
sionär herre på Ericsson och det var ju Christian Jacobeus, tekniska direktören på hu-
vudkontoret. Han tillsatte en utredning internt på Ericsson 1973 och jag råkade bli sekre-
terare i utredningen. Och där samlade man krafter från både telefonstationsdivisionen
och radio för att se hur Ericsson skulle kunna svara upp mot televerkens utredningar, va.
Vi var ju, som du säger, med i den med. Vi hade ju ett par personer som var med och
bollade väldigt mycket synpunkter fram och tillbaka. Och om jag inte minns fel nu, du får
rätta mig Östen om jag har fel, men jag har för mig att televerken lade vid någon tidpunkt
i början på 70-talet en utredningsorder till Storno i Danmark. Och Storno, om jag nu
minns rätt, kom tillbaka med en utredning där man hade lagt mobiltelefonväxeln på
PABX-nivå,13 och där ansåg då, i den här utredningen vi hade på Ericsson, där sade ju
telefongubbarna att: ’’Det är fel nivå, den måste upp en nivå så att det blir’’, alltså, ’’på
transitnivå’’, tror jag det var man sade. Jag är inte så bra på det där och jag tror att detta
med Ellemtel och AXE det var det som fick det, precis som du säger, att bli så lyckat, för
hade den legat på en nivå lägre så hade det ju aldrig kunnat bli några volymer, va. Sedan
tog vi även också i den utredningen kontakt med, eller Sven-Olov Örvik på Ericsson
hade kontakt med, en sådan här uppfinnarjocke i Amerika som hade uppfunnit många
mobila tillämpningar. Chandos Rupinsky hette han och han hade lyckats göra ett cellular
system på Hawaii med två celler. Det var i alla fall mer än en, och hans idéer kom med
sedan när man på ’’X’’ då, telefonstationsdivisionen, började fundera på hur man skulle
kunna få en hand-over mellan två celler. Det var väldigt mycket utredning kring det där.

Jens Zander: Bara för att förklara då. Kopplingen mellan SRA och Ericsson?

Mats Ljungren: Ja, SRA var fram till -84 ett 73-procentigt ägt dotterbolag, men Marconi
hade 27 procent. Och det var väl alltid lite, ja, det var mycket stor konkurrens mellan ra-
dio och switching, det kan man ju säga. Här skulle man då plötsligt börja samarbeta. Men
tack vare, tycker jag, en del mycket, mycket bra personer, på båda sidor, så fick man ihop
det där och Åke Lundqvist var en nyckelspelare absolut.

Östen Mäkitalo: Får jag komplettera? Den här Storno-utredningen nämnde inte jag,
men det är riktigt, det var två uppdrag som Storno skulle titta på. Det ena var det där

12 Mobiltelefonisystem B. Det andra svenska mobiltelefonsystemet, utvecklat av Televerket och taget i drift
1967.
13 Private Automatic Branch eXchange. Detta är en telefonväxel som endast tar hande om samtal från ett
särskilt företag eller organisation, till skillnad från publika växlar som accepterar samtal från alla typer av
abonnenter. Kallas också PBX.
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som du pratade om. Det andra var också hur signaleringen mellan radiovian skulle ske.
Och på den tiden så använde man tonsignalering, 10-tonssystem, och det föll inte alls oss
i smaken så att vi skrotade hela resultatet av Stornos rapport. För att vi insåg att med 10
toner så valde man bland 10 toner med 100 millisekunder långa signaler. Det betyder att
det hade en datahastighet på 33 bits per sekund och med 33 bits per sekund kunde vi inte
hantera den här kommunikationen mellan mobil och växel för att kunna genomföra bl.a.
handover. Vi hade ju, vi hade ju också infört roaming som krav för att man skulle kunna
hitta en mobil. Både hand-over och roaming och massa, massa annat sådant där krävde
mycket högre signalleringshastighet och mycket intelligens i den mobila terminalen. Och
det var den stora fighten, för att det var ju naturligtvis så här att den här tiotonssignale-
ringen var väldigt säker, men i den här vevan kom mikroprocessorerna och också möjlig-
heten att utnyttja felkorrigerande koder. Och det gjorde att helt plötsligt så blev det in-
tressant med binär överföring utav information och, ja, utnyttjande av felkorrigerande
koder. Och det fick vi tror jag ganska snabbt accept på. Jag tror att industrin, övriga in-
dustrin, var inte speciellt besviken över att Storno-utredningen då liksom kördes över. Så
att det var lite tillägg.

Mats Ljunggren: Om jag bara får komplettera med en sak till även om den kom till se-
nare? Det var ju då när USA öppnade upp sina marknader; det kanske är fel kronologi
här men bara kort. Då var det även där borta så att där såg nog de flesta det som ett mo-
biltelefonsystem. Nej, fel av mig. Som mobilsystem snarare än ett telefonsystem. Det vill
säga att Motorola, som var giganten där borta, hade ju väldigt mycket försökt sätta agen-
dan och de ville även där att man skulle ha växeln på en lägre hierarki. Men det var ju då
en diskussion inom, som FCC14 ledde tillsammans med tillverkarna där Ericssons folk
från Stockholm var med och hade mycket synpunkter, som med tiden fick det att bli på
en annan nivå. Alltså man skall inte underskatta AXE:n. Utan den så hade det ju inte gått
helt enkelt, det tror inte jag.

Östen Mäkitalo: Ytterliggare sak, och det är att vi såg ju landsomfattande system med
roaming, medan däremotamerikanare, exempelvis Motorola, kunde inte ens föreställa sig
landsomfattande system med roaming. Utan när jag besökte då det system som togs i
drift i Buffalo i början på 80-talet, -82, -83, och frågade där och berättade om roamingen
så sade man ungefär så här att: ’’Men herregud då måste det ju finnas information någon-
stans om var jag befinner mig!’’ ’’Ja det är klart. För att du skall kunna höra det samtalet.’’
’’Men herregud tänk om jag har sagt till min fru att jag skall åka till New York och sedan i
själva verket så åker jag till Chicago för att hälsa på någon som hon misstänker är min
älskarinna, vad händer då?’’ Och då frågade jag: ’’Men hur skulle din fru kunna få reda på
den informationen? Vad har hon för möjligheter att komma åt den i växeln?’’ ’’Ja, men
man vet aldrig liksom. Man kan utsättas för utpressning.’’ Men det tog ett antal år innan
roamingen kom in både i USA och Japan. Men roamingen förutsatte att växeln hamnade
på annan nivå, och den kom till och med att hamna på samma nivåsom utlandsväxeln.
Det var högsta nivån i telenätet och det gjorde att alla de här tidigare lösningarna liksom
hade aldrig kommit att fungera.

Jens Zander: Jöran?

Jöran Hoff: Alltså jag har också en liten kommentar. När det gäller det här med växlarna
så var det ju så att i USA hade vi en konkurrent som hette AT&T15 som var väldigt starka

14 Federal Communications Commission. FCC reglerar all icke-statlig radio-, television- samt telefonirelate-
rad kommunikation i USA.
15 American Telephone & Telegraph. AT&T är ett av USA:s största telefonbolag.
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på telefoni. Men de hade ju anlitat en konsult som hette McKinsey som hade kommit
fram till att det skall vara en PBX16, alltså en växel på lägre nivå. Och det var ju, kan man
väl säga, Ericssons smala lycka när det gäller de sakerna, annars tror jag inte vi hade haft
en chans. McKinsey-folket brukar inte tycka att det är roligt att höra att det bästa de har
gjort för oss någonsin det är att rekommendera AT&T att ha en PBX i mobilsystemen.

Östen Mäkitalo: Får jag komma med en detalj till? Det jag sade om den här tveksamhe-
ten att leverera AXE, det var det att den som de [Ericsson, red. anm.] offererade var en
växel i och för sig på samma nivå i telenätet, så det var inte frågan om att man offererade
någonting annat, utan det vara bara en kodväljarväxel, det var en delvis mekanisk växel,
som vi inte ville ha. Så där vid lag så fanns det inga meningsskiljaktigheter om hur den
skulle placeras.

Mats Ljunggren: Men däremot tycker jag… Ja, om jag bara får ta en sista sak? Det är
lite grand internt inom Ericsson, det tror jag väl man säga, det här, så var det ju ändå ra-
dio som drev på, mer än växelfolket det får vi säga. Framför allt när vi skulle ut på utlan-
det, när vi skulle in i Amerika, till exempel, då var man bekymrad från växelsidan över att
det skulle bli en för liten marknad, det kan ju bara bli några växlar och att, då skulle man
göra PCM-systemet17 från 32 kanaler till 24, ’’det kan väl aldrig löna sig?’’ Men Åke
Lundqvist han var så säker på att det här skulle kunna bli en riktig succé så att han…

Jens Zander: Nu talar vi början av 80-talet.

Mats Ljunggren: Ja, precis. Vi pratar -81, -82, -83 nu. Då sade han att: ’’Jag får ta den
risken. Det får vi ta för radiobolaget.’’

Jens Zander: Jöran?

Jöran Hoff: Jag skall bara säga att det var ju inte så att det var så självklart att det blev en
AXE-växel, sett från SRA:s horisont, utan det var ju en intern diskussion som var ganska
kraftfull, där vi till slut, och jag var då med faktiskt, vilket glädjer mig, om att slå näven i
bordet och sade: ’’Att det blir ingen SRA utvecklad växel här utan vi tar AXE:n’’, va. Så
det var inga självklarheter faktiskt inom SRA heller.

Bo Bergström: Jag kan ju ge en liten kommentar till det där. Jag råkade sitta som perso-
nalrepresentant i SRA:s bolagsstyrelse då på de här mötena där det diskuterades om
Ericsson skulle satsa på utlandsmarknaderna i Amerika och så vidare. Och då beslutades
ju i alla fall att man skulle gå vidare med där. Men det som ju var intressant då var ju att
Marconi var ju med i de här styrelsemötena och fick då frågan utav Ericsson om man
ville vara kvar och satsa pengar i mobiltelefoniutvecklingen. Eftersom det här var ett
stort åtagande så det var ju riskabelt tyckte man ju från Ericssons sida, man var ju osäker
över marknadens storlek precis som vi påpekade. Och Marconi fick det budet då helt
enkelt, men Marconi tackade nej. Man ville då inte vara med och finansiera mobiltelefo-
niutvecklingen och följden av det blev ju då att Ericsson köpte ut hela SRA ifrån, ifrån
Marconi. Och de [Marconi, red. anm.] existerar ju inte längre så…

Jens Zander: Nej, det är en av de sämre affärerna.

16 Private Branch eXchange. Detta är en telefonväxel som endast tar hand om samtal från ett särskilt före-
tag eller organisation, till skillnad från publika växlar som accepterar samtal från alla typer av abonnenter.
Kallas också PABX.
17 Pulse Code Mudulation. PCM är en digital representation av en analog signal som samplats i regelbundna
intervaller och sedan översatts till en serie symboler med hjälp av digital, vanligtvis binär, kod.



14

Jöran Hoff: Jag har en kommentar till då, när vi ändå drar upp det här med lönsamheten.
Det var ju så att verksamheten gick ju med plus, jag tror från första stund. Och det var
för att vi råkade ha affärer i Saudi [Saudiarabien, red. anm.] och en real [den saudiska va-
lutan, red. anm.] som gick upp till dubbla värdet, och då med tiden en dollar som ju åkte
upp till dubbla värdet på rekordtid, va. Vi räknade ju bort oss, men det hämtades hem i
kursvinsterna, ja.

Mats Ljunggren: Jo, allt eftersom kunderna i USA prutade… När vi kom dit då var dol-
larn i 6 spänn, och de prutade och prutade ju mer vi sålde. Men sedan stod ju plötsligt
dollarn i 10.50, och vi sålde i dollar så att, det är riktigt som du säger.

Jens Zander: Det är en bra utveckling. Om jag får sammanfatta, eller försöka samman-
fatta, Östens beskrivning så är ser vi en bild där vi ser Televerket/Televerket radio som
driver, så att säga, systemutvecklingen när det gäller mobiltelefoni. Och att det är indu-
strin här då som har kunnandet kring komponenter, kring radios, och kan bygga termina-
ler, och sedermera stationer också. Men som jag förstår av er så är det ingen aktiv roll så
att säga i själva systemtänket man ser före 1980 på Ericsson? Utan man kör vidare sina
landmobila radiosystem?

Mats Ljunggren: Nej, jag tycker att man måste säga att från och med den där -74-års
utredning som vi gjorde, när vi kom fram till hur vi med AXE:n skulle kunna göra ett
mobiltelefonsystem, så vill jag nog mena att det var väldigt mycket diskussioner mellan
Billström på vår sida och televerken. Där vill jag nog mena att Ericsson Radio var väldigt
mycket inblandade som referenser till NMT-gruppen, va.

Jens Zander: Ok. Om vi… Ja, Östen?

Östen Mäkitalo: Jo, för att vi hade naturligtvis stor nytta utav de här diskussionerna
med industrin. Men som jag sade förut, det här med att gå över till mångkanaliga utrust-
ningar. För att vi fick… Billström var ju väldigt värdefull kontaktperson, men när vi före-
slog 180 kanaler sade han så här att: ’’Hur i helvete’’, ungefär, ’’skall ni kunna ha det för
bara duplexfiltret kommer vara tre liter stort!?’’ Så det var lite sådana grejer. Men det, det
där hör ju liksom till den här resonemanget så att så var det. Men Ericssons systemintres-
se blommade väl ut mycket mer när det gäller GSM sedan? För att det här var väldigt li-
ten verksamhet. SRA:s verksamhet också under hela den här tiden. Och med tanke på att
terminalerna var stora och man såg ingen privatmarknad under överhuvudtaget under
överskådlig tid. Privatmarknaden för NMT kom ju i andra halvan utav 80-talet egentli-
gen, och i och med att det bara var företagsanvändning de första åren så var den ju en
konkurrent egentligen till de här åkerisystemen, de här andra systemen, som man var jät-
testor på och där man låg väldigt långt framme. Jag undrar om det inte är inom det om-
rådet man var kanske mest utvecklad i överhuvudtaget? Så att det här var ett litet gökägg
egentligen. Det kändes så liksom ibland när man…

Jens Zander: Jöran, har du någon kommentar?

Jöran Hoff: Jo, jag har en fråga. Vi pratade ju om hur det här har utvecklats inom nor-
den men jag, jag får ju en känsla av att det var amerikanarna som drev teknologin framåt
från början. Jag var ju inte själv med då, men jag vet ju vad vi läste för litteratur när vi
skulle försöka att knåpa ihop de här maskinerna. Var det inte så att amerikanerna var le-
dande och föredömen för oss?

Mats Ljunggren: För telefonerna menar du?

Jöran Hoff: Jag tänkte för mobilsystem som sådant?
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Mats Ljunggren: Jag menar ju, som sagt, att de lade det på fel nivå. De trodde inte det
skulle kunna bli ett telefonsystem. De var mer emfas på radion, medan däremot vi, när vi
var över där -81, fick en prototyp av Motorolas så kallade tegelsten i handen och tog med
hem till er, då var det ju någon som sade att: ’’Det där är ju för fan omöjligt att göra.’’ Så
jag menar, de hade kommit väldigt långt på miniatyriseringen, det får man väl säga.

Rolf Wedberg: Men för delsystem fanns det ju egentligen bara amerikanska leverantö-
rer…

Östen Mäkitalo: Men i och med att amerikanerna…

Rolf Wedberg: …Delsystemen som du bygger ihop sedan till en basstation eller till en
mobilterminal.

Jöran Hoff: Radioteknologin.

Rolf Wedberg: …Otroligt mycket amerikanska…

Bo Bergström: Jag kan ge en kommentar där, just…

Östen Mäkitalo: I och med att amerikanerna…

Jens Zander: Vänta, Bo först. Vi tar Bo först.

Östen Mäkitalo: Ja, naturligtvis.

Bo Bergström: Nej, men jag vill bara fylla i vad Rolf sade här att jag tycker att alla kom-
ponenter och system som vi byggde sakerna av var ju amerikanska. Det var ju, jag menar
hela, bara en sådan sak som att transistorisera högeffektssändare, som vi hade då som
första delen, det gjorde vi ju först som ett projekt som Rolf ledde här. Det var väl för den
militära radiolänken PL 70 där då Sven-Olov Örvik bar hem de första 5-
wattstransistorerna från USA i fickan och sedan körde jag sönder dem på labbet, så att
säga. Och det var då i slutet på 60-talet och alla de här komponenterna och delsystemen
kom ju från USA. Och de bottnade ju väldigt mycket i den militära teknologiutvecklingen
där. Så att systemtänkandet var nog svenskt och nordiskt, som ledde till de här systemen,
men komponenterna och teknologin och miniatyriseringsmöjligheterna kom ju väldigt
mycket ifrån USA.

Jens Zander: Östen?

Östen Mäkitalo: Jo, för att en sak som också liksom belyser det, är att i och med att
man missade roamingen så var det egentligen… Det är ju ganska mycket själen i ett tele-
fonsystem, mobilsystem. För att i dagens läge så skulle vi ju överhuvudtaget inte ha den
här utvecklingen inom mobilsidan om inte roaming fanns med, och den hade inte ameri-
kanerna. Alltså vissa bitar hade de gjort, med det var frågan om lokala system som man
tänkte sig utav typ IMTS.18 Det fanns ju sådana här typer utav lösningar som MTB också
var, men den viktiga biten var borta.

Mats Ljunggren: Men det är klart, då skall man betänka att om du tar New York så
bodde det på den tiden 17 miljoner och i Los Angeles 10, så det var ju relativt stora om-
råden det.

Östen Mäkitalo: Det var stora lokala system.

18 Improved Mobile Telephone Service. IMTS var ett förcellulärt VHF/UHF-baserat radiotelefonisystem
som introducerades i USA 1969.
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Mats Ljunggren: Men sedan blir de ju mindre och mindre efter som åren gick och man
började dela ut licenser till enmiljonsstäder, halvmiljonsstäder och så vidare.

Jens Zander: Ok, men vi kanske kan… Vi börjar komma in nu på, lite grand, så att säga,
dagens tema nämligen då kopplingen till den militära utvecklingen och här ser vi då en
koppling. Det är då komponenterna, det som gör att SRA och Ericsson är rustade sedan
att bygga de här systemen som bland annat Televerket utvecklade. Det beror på att man
har en gedigen kunskap kring de här komponenterna. Och då kan man ju fråga, det är
klart att innan mobiltelefonin så är det i huvudsak en militär användning även i Sverige.
Kan man beskriva det på det viset?

Bo Bergström: Och landmobil radio, och, och de här polisradiosystemen och så vidare.
Men militära beställningar var ju de som drev teknologiutvecklingen.

Jens Zander: Så att när det var dags att bygga mobiltelefonsystem så stod SRA där med
kunniga människor som kunde den här tekniken?

Rolf Wedberg: Det är väl en sak till i det där vad som spelade i händerna. Alltså mobil-
radiosidan, de hade ju gjort sin hemläxa upp till ungefär 450 MHz. Det fanns inte ens
frekvenstilldelningar över, över det i Sverige, men amerikanerna de skulle ha mobiltele-
fonsystem på 900 MHz eller 800, det hade FCC bestämt där. De skulle minsann inte ha
några 450 MHz system. Där var ju då liksom mobilradiosidan lite, jag vill inte säga att de
var körda, men de hade inte den erfarenheten, av 900 MHz mottagare och sändare. Det
behövdes byggas upp och då fick man god användning för det som var gjort på militära
radiosidan.

Jens Zander: Kan du beskriva lite grand vad som hade gjorts då på den militära sidan
som gjorde att ni var rustade för även 800/900 MHz-bandet? Vad är det för typ av pro-
jekt?

Rolf Wedberg: Jo, det var ju framför allt de här taktiska länkarna, PL 70 som den hette,
som då, nu skall vi se om jag kommer ihåg rätt, den första byggdes för 450 MHz ungefär
och där levererades prototyp till FMV19 1967, i oktober, och ett år senare fick de en pro-
totyp för 900 MHz. Och efter lite säregen dramatik inom den militära rörelsen så vart det
så småningom en seriebeställning på det där. Och då fick man ju alltså skaffa sig en gedi-
gen erfarenhet av att bygga sådana här saker i produktion på både 450 och 900 Mhzban-
det, och det var ju då både sändare och mottagare.

Bo Bergström: Får jag komplettera bara, första…

Jens Zander: Vi tar Bo först. Sedan Jöran.

Jöran Hoff: Du får gärna komplettera det.

Bo Bergström: Nej, men det, alltså, just att bygga de här sändarna i., och mottagarna i
produktion var ju svart magi på den tiden, det var mycket…

Rolf Wedberg: Absolut.

Bo Bergström: …det var liksom väldigt mycket sådan här fingertoppskänsla och dålig
’’yield’’ i produktionen och så vidare. Jag tänkte just att när jag ser direkta… Den bästa
illustrationen vi har när det gäller, i alla fall det jag vart med om, direkt tillämpning och

19 Försvarets materielverk. FMV är den myndighet som har ansvaret för materielanskaffningen till det
svenska försvaret.
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direkta affärsfördelar för Ericsson av den militära verksamheten var ju när Mats behövde
basstationer till Buffalo då i början på 80-talet.

Mats Ljunggren: -84.

Bo Bergström: Ja, då undrade ju Åke Lundqvist var han skulle få en 900 MHz-sändare
ifrån till den här basstationen, och då kallade han upp Rolf och mig och frågade: ’’Har ni
någonting från militära sidan då?’’ Och då hade vi ju en nyutvecklad sändare till den ge-
neration taktisk radiolänk som kom efter PL 70, som det hette RL 420, och då gjorde vi
helt enkelt så att vi byggde om den; tog den sändaren och byggde om den och levererade
den på kort tid till de här basstationerna. Och det var ju en väldigt oerhört konkret till-
lämpning där.

Mats Ljunggren: Ja, absolut. Jag sade -84, men det var ju -82 som man öppnade för an-
sökningar. Det kom ut ett påbud i mars att 7 juni måste alla som vill söka i de 30 största
områdena ha kommit in med ansöka. Och det var ju då jag fick åka över med en over-
headbild på någonting som vi hade skisserat som byggde på exakt den du säger för att få
någon trovärdighet bland de här tänka operatörerna att vi kunde detta. AXE:n var ju inga
problem, det insåg de. Och vi hade NMT som vi levererat till så att vi hade mycket fina
kurvor från Telia, eller Televerket som det hette, och visade hur det utvecklades. Men det
var ju radion som Motorola rackade ned på. Men då fick vi tag i er. Det var nyckeln för
att överhuvudtaget kunna bli med i de specifikationer som man gav in.

Jens Zander: Jöran?

Jöran Hoff: Jag tänkte säga något, samma sak lite. Den största nyttan som vi hade tycker
jag faktiskt var att vår chef, Åke Persson, kunde stå på en film och visa: ’’We are ready,
we have the technology’’ och så stod han med en sådan där radiolänklåda i handen, va.
Jag var ju ansvarig för att ta fram de här grejerna och jag var dessutom ansvarig för att jag
skulle kunna göra det till en viss kostnad, och jag var ju inte speciellt glad för det här kan
jag säga. Jag blev överkörd. Jag hade kunnat köpa sådana här grejer till halva priset i USA,
som dessutom fungerade från början, va. Men ni fanns ju där och jag blev ju överkörd
och därför så kom den militära teknologin med på den kanten.

Rolf Wedberg: Det var väl inte bara det där med pengar och så, va? Det hade väl varit
politiskt omöjligt att komma med en amerikansk modul?

Jöran Hoff: Jo, men jag tillhör inte det här politiskt känsliga släktet.

Rolf Wedberg: Nej, men kunderna.

Jens Zander: Östen.

Östen Mäkitalo: Jo, en mycket fundamental komponent, speciellt i mobilterminalerna
men också på basstationssidan, det var syntetisatorn. Nu har jag inget belägg så att jag
kan säga det, men jag har liksom något minne utav att den kom från militärsidan, synteti-
satorn. Utan syntetisatorn så hade det ju inte gått att göra det här.

Bo Bergström: Och det gjordes ju stora framsteg ihop med truppradioutvecklingen där.

Östen Mäkitalo: Ja, ja.

Jens Zander: Hur var det med filtertekniken? Var de här RL 420 duplexlänkar eller?

Rolf Wedberg: Det, det var duplexlänkar ja.

Jens Zander: Så att där fanns det en utveckling inom filter, duplex?
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Rolf Wedberg: Ja, jo det fanns det. Den var väl inte direkt… Jag kommer inte ihåg rik-
tigt om vi körde några av dem i basstationen eller om vi köpte grejer där?

Jöran Hoff: Nej.

Rolf Wedberg: Jag har för mig att vi köpte grejer, va?

Jöran Hoff: Från Phelps Dodge i United States.

Bo Bergström: Vi köpte grejer där, men ändå så var det ju så att filterteknologin…

Rolf Wedberg: Ja, precis. De där filtren var nog en aning för svåra egentligen i produk-
tion har jag för mig. Det var ju lite krav hit och dit som var svåra. Så var det med det.

Johan Martin-Löf: Det hörs inte om du sitter och talar så där intimt.

Rolf Wedberg: Oj då. Förlåt.

Jens Zander: Filtertekniken är ju intressant för att sedermera blev ju ett annat företag,
och entreprenör Torbjörn Jonsson, framgångsrik just på filterteknik för NMT basstatio-
ner. Från företaget Magnetic. Och var det en militär teknologi det också? Eller var har
han sina rötter? I eller vad har den tekniken sina rötter så att säga?

Rolf Wedberg: Han hade väl sina rötter i bolaget Magnetic hos Erik Dahlman. Och ryk-
tet säger att de inte drog riktigt jämnt och han bröt sig ur och startade ett eget bolag. Och
på kort tid så lyckades han bli en ’’preferred supplier’’ då på SRA vad det gäller NMT
basstationer.

Bo Bergström: Framför allt combiners, va?

Rolf Wedberg: Ja, framför allt det.

Jens Zander: Combinders och kanalenheter?

Rolf Wedberg: Ja, de stora filtren, ja. Duplexfiltren.

Östen Mäkitalo: Ja, för att ett utav de här stora problemen var just att duplexavståndet
var 10 MHz och de här 180 kanalerna upptog 4,5 MHz, eller någonting liknande. Alltså
det var definitivt en utmaning när det gäller filtersidan. Både i den mobila terminalen men
också på basen.

Rolf Wedberg: Jo, just det. Ja, det var mycket problem kring det. Det var ju ett annat
problem också med de där förbaskade filtren. Det var ju att sändeffekten in genom dem
var ju ganska hög. Det var 50 Watt i allmänhet, och det var inte helt riskfritt med avseen-
de på bildning av icke önskade produkter; ett litet problem som kallades för passiv inter-
modulation, som ledde till mycket bråk med metallurger bland annat för att få ordning på
det.

Jens Zander: Men, den här filtertekniken, den här duplextekniken, hade den en militär
användning innan, i några system tidigare än RL 420, eller? Vad jag förstår var landmobil-
radiotekniken med halv duplex. Eller hade man duplexsystem där också?

Rolf Wedberg: Ja, basstationen kördes ju ofta i duplex. Det var lite grand beroende på
systemlösningen men ofta gick basen i full duplex och mobilerna körde i det du kallade
halv duplex. Så att på bassidan fanns det. Men även där var väl Ericsson ganska ointres-
serat för att basstationer det var för små kvantiteter. Så att det förekom ett antal specialis-
ter i den hanteringen. Kathrein var en av dem, och även något amerikanskt, Celwave och
Phelps Dodge t.ex.
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Jöran Hoff: Något som börjar på ’’A’’. Men det var väl så att det var mer komplicerat att
bygga filtren för NMT än för de amerikanska systemen?

Rolf Wedberg: Ja, på grund av svårare specifikationer.

Jens Zander: Men det blev väl så att just för NMT så var väl då kanske inte den här fil-
terteknologin… Den räckte väl inte till riktigt, den vi hade utvecklat för radiolänkar och
andra saker, utan där var det ju speciella, stora kaviteter, som Torbjörn Jonsson utveckla-
de, som man knackade på. Men sedan så utvecklades ju filterteknologin vidare inom då
SRA och ERA, och för GSM sedan så blev det ju helt andra krav och då kunde man ju ta
fram det.

Jens Zander: Teknisk fråga, har vi en paus efter, vid lämpliga tillfällen eller.

Mikael Nilsson: Ja, just det, vi kan ta en fikapaus vid halv här.

Jens Zander: Ok, då kan vi köra på en stund.

Östen Mäkitalo: Sedan finns det ett område till där jag kan tänka mig att det utan, lik-
som, stöd från något annat håll så hade det inte blivit något. Och det är helt enkelt frågan
om att vi byggde ju NMT för en massiv användning utav datakraft; alltså mikroprocesso-
rer och så vidare. Och de fanns inte så att de klarade de temperaturområden som mobi-
lerna skulle komma att utsättas för och det ena med det andra, och jag kan inte tänka mig
att någon halvledarfabrikant, bara för mobilverksamheten skulle ha gjort det här arbetet.
Utan det måste ha funnits en mycket större annan användning och där kan jag tänka mig
att den militära sidan, alltså halvledare, mikroprocessorer och så vidare för militär an-
vändning, att det var det som gjorde att det här området utvecklades. Jag vet inte. Men
jag har liksom den tanken.

Rolf Wedberg: Det kom att utvecklas det. För det fanns inte i början på 80-talet.

Östen Mäkitalo: Nej, nej, men…

Rolf Wedberg: Inte heller mot mitten…

Östen Mäkitalo: Nej, men för att…

Rolf Wedberg: I slutet av 80-talet började det komma bra mikroprocessorer för mobil
användning.

Östen Mäkitalo: För att under hela 70-talet så betraktades ju mobiltelefonin som gans-
ka, som lillasyster eller någonting sådant där. Det tog ju, tror jag… Även i Sverige så var
det frågan om att vi hade haft mobiltelefoni igång. Jag tror det var först -87, -88, då anta-
let användare var lika stort som på den här transport-, alltså, åkeriradion och alla de här
grejerna.

Bo Bergström: Det är ju intressant också att NMT hade all time high i försäljningen -96
när GSM hade varit igång i fyra år.

Östen Mäkitalo: Ja, det är ju också obegripligt egentligen.

Jens Zander: Bo berörde, hastigt här, truppradio 8000. Det är ju en intressant, militär
utveckling som då går lite grand parallellt med utvecklingen av GSM. Och där kan man
kanske se synergieffekter mellan den satsningen vi gör militärt på att utveckla en ny fre-
kvenshoppande truppradio, och den GSM utvecklingen? Kan du kommentera det kan-
ske?

Bo Bergström: Ja alltså, jag, där hade vi ju en kille som jobbade parallellt med mig då i
början på 80-talet som heter…
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Jens Zander: Kan du kanske bara säga när kom den första beställningen, eller första
uppdraget…?

Bo Bergström: Beställningen tog eviga tider höll jag på att säga…

Jens Zander: Utvecklingsuppdraget så att säga?

Bo Bergström: Utvecklingsuppdraget det kom väl någon gång 1980 eller något sådant
där. Göran kanske kan korrigera mig där?

Göran Kihlström: Ja, det var väl ungefär -80.

Bo Bergström: Ja, ja.

Göran Kihlström: Men det var väl som du säger en lång period före.

Bo Bergström: Ja, det var en lång period och det, det…

Göran Kihlström: Det var ju en period med AKSA före det, som Rolf var inne på.

Rolf Wedberg: Det var väldigt liten inblandning. Ja, gudskelov.

Bo Bergström: Men det som ju var väldigt intressant med truppradion det var ju först
och främst att det var en helt digital radio och att den utnyttjade då dels frekvenshopps-
teknik för att komma bort från fading på olika kanaler och också störskydd och dels mas-
sor med olika kodningsteknologi och avancerad användning av mikroprocessorer i en
tuff miljö. Och väldigt stora delar av den där teknologin, ur min synpunkt, var ju direkt
användbart för standardiseringen sedan i GSM. Och det var ju också väldigt många utav
samma personer faktiskt, som hade varit med i då från Ericsson Research och andra, som
ju hade gjort truppradion först, och sedan också deltog i standardiseringen av GSM. Så
att det där tror jag, tycker jag, det är för mig en väldigt klar sådan här… Och där var det
just kanske radiosystemtänkandet, tror jag, som kom in väldigt mycket i bilden. Jag vet
inte om någon annan har kommentarer?

Jens Zander: Östen kanske har?

Östen Mäkitalo: När det gäller GSM så var det ju också så här att ett par utav de här
testsystemen som testades i Paris, bland annat…

Jens Zander: 1984 var det?

Östen Mäkitalo: 1986.

Jens Zander: -86; världsmästerskapen i mobiltelefoni.

Östen Mäkitalo: Bland annat Standard Electric/Lorenz CDMA-system20 var ju direkt
en militär lösning. Men det var mycket utav de tysk-franska projekten även i övrigt. Så att
GSM har nog dragit otroligt mycket nytt utav bandspridningstekniker som utvecklades
för militär användning. Och då är ju frekvenshopp ett sätt; CDMA liksom ett annat
och…

Bo Bergström: Men också kan man ju se, om vi pratar om svenska förhållanden nu, så
kan man ju också om man ser internationellt se att det rådde ju egentligen samma förhål-
landen inom alla de stora företagen i Europa och USA. Det vill säga, att militärutgifterna
gick ned; många med mycket kompetens, så att säga, gick istället över till den civila sidan

20 Code Division Multiple Access. CDMA är ett nätverk för mobila 3G-tjänster som används för att uppnå
högre hastigheter med fler användare per kanal, eller frekvens, jämfört med TDMA-systemet.
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ifrån militär. Så att hemskt mycket ingenjörskunnande, så att säga, ställdes plötsligt till
den civila teknologins förfogande här.

Jens Zander: Det är precis i börjar på 80-talet?

Bo Bergström: Ja, i början på 80-talet. Under 80-talets gång kan man säga.

Rolf Wedberg: Större delen av personalstyrkan som hade jobbat med truppradion flyt-
tades ju över till GSM-sidan.

Jens Zander: När går truppradion i produktion sedan? När kommer beställningarna?

Göran Kihlström: Vi fick de två första stationerna. Sedan dröjde det två år innan resten
kom.

Rold Wedberg: Ja, precis. Och det var 1989, då general Gard,21 tror jag han hette, skulle
pensioneras.

Jens Zander: Så den, den utvecklingen går så att säga parallellt med, GSM?

Bo Bergström: Den går parallellt med GSM.

Jens Zander: …med GSM-utvecklingen?

Bo Bergström: Men teknologiutvecklingen skedde då tidigare, så att säga. Så den var
input till GSM.

Östen Mäkitalo: Det var ju först -86, -87, som man löste det här med tidsdispertion på
mobilsidan inom GSM-utvecklingen. Innan dess så var ju alla systemen ganska smalban-
diga. Det var i och med utnyttjandet av Viterby algoritmen i mobilsammanhang.

Jens Zander: Ja, det var ju en del smalbandiga system kvar 1986 också, men de slogs väl
ut sedan? Så att både de riktigt bredbandiga och de riktigt smalbandiga försvann i den
diskussionen. Rolf nämnde att det flyttar folk då också. Är så att säga truppradio 8000 det
sista stora radiokommunikationsprojektet på Ericsson.

Rolf Wedberg: Om man ser på militär radio får man kanske nästan säga det, ja. Det
fanns ju under 80-talet en rätt stor division, Försvarskommunikation. Jag minns inte vad
vi toppade på, men det var väl en 150, 120 personer någonstans.

Bo Bergström: Jag tror det var fler.

Rolf Wedberg: Fler ändå?

Bo Bergström: Några hundra.

Rolf Wedberg: Och där var ju aktiviteter i alla discipliner så att säga. Och de upphörde
ju, av olika anledningar, en efter en. Och i och med den här överlämningen av truppra-
diopersonalen då till GSM-sidan så började ganska kraftig neddragning.

Jens Zander: Och folk flyttar till den civila sidan, och bär med sig kunskap?

Östen Mäkitalo: När skedde det? 1990 ungefär, eller?

Rolf Wedberg: Ja, det måste väl ha börjat i den vevan vad.

Bo Bergström: Ja, det började väl omkring, kanske redan -89 någonting sådant där.

Rolf Wedberg: Ja, det måste ha gjort det, va, för -91 kunde man ju serieleverera.

21 Helge Gard: chef för FMV Armématriel.
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Bo Bergström: Ja, det var ju som vår dåvarande tekniske direktör, Janne Uddenfeldt
sade. Han sade ju det liksom att: ’’Ja, vad skulle vi ha gjort om vi inte hade kunnat lägga
ned militäravdelning efter militäravdelning här?’’ För att frigöra personal för den här väl-
digt tunga utvecklingen som var på GSM vid den tidpunkten.

Jens Zander: Och ni pratar också om att det blir mer ett systemtänk då. Hur mycket sy-
stemtänk var det i truppradio 8000? Jag vet att FOI och FMV var också ganska kompe-
tenta på den tiden. De är kompetenta idag också, men de är betydligt färre om man säger
så. Men hade alltså sin egen systemutvecklingskompetens vad.

Bo Bergström: De var ju systemägare.

Jens Zander: …och hur var den balansen? FOI var ju jättestort i slutet på 70-talet och
FMV hade jättemycket kompetens att utveckla system. Hur ser det ut i slutet på 80-talet
när det gäller truppradion? Hur mycket systemarbete görs på SRA, Ericsson? Hur mycket
görs på FMV?

Rolf Wedberg: Där är nog inte något systemarbete för truppradion kvar vid den tid-
punkten. Det är gjort en massa arbete under 80-talet, och vi inkluderade ju då… Ja, först
och främst så var det ju tre faser i truppradioupphandlingen. Först var det någon sorts,
systemförslagstävling; och sedan, om man lyckades i den, fick man pengar att bygga en
prototyp; och lyckades man med prototypen så kunde det vinka en seriebeställning.

Jens Zander: Eventuellt.

Rolf Wedberg: Jo. Och det där var ju en väldig kamp och den drevs ju med alla möjliga
medel. Bland annat ganska så intensiva studier på olika faror i sammanhanget, olika krav
på täckning, samgrupperingar och hur man utnyttjade det i större militära enheter, kom-
panier och brigader och så vidare. Däremot fanns det väl ingen mobiltelefoniliknande
tanke vid den tidpunkten, utan man liksom körde vidare på traditionell, militär stridsled-
ningstrafik.

Jens Zander: En taktisk radio fast med mera störtålighet?

Rolf Wedberg: Ja, just det.

Bo Bergström: … och en del datakommunikation.

Göran Kihlström: Och jag kan väl bekräfta det att, vi gjorde ibland…

Mikael Nilsson: Vänta skall du få mikrofonen.

Jens Zander: Du kan presentera dig för inspelningen.

Göran Kihlström: Jag heter Göran Kihlström och kommer från FMV. Ja, nu är jag pen-
sionär jag som de flesta här. Vi kommer för övrigt i morgon och prata lite grand mer om
det här då eftersom morgondagens vittnesseminarium kommer att handla lite grand om
den här teknikutvecklingen och utmaningen det gällde för att ta fram mobila system
överhuvudtaget, inte bara mobiltelesystem utan mobilt i större allmänhet inom försvaret
då. När det gäller den här utvecklingen som har belysts här lite grand av truppradion så
gjorde vi ju ganska mycket arbete under -70 och 80-talet. Framför allt på 70-talet på
FOA,22 FOI som det numera heter, och ett stort antal konsultföretag, både svenska och
utländska, var inblandade för att klara ut de här systemfrågorna med hur frekvenshop-
pande system uppträdde och hur kan man samgruppera och alltihopa det här. Så det var
så till vida ett väldigt stort systemarbete som låg bakom det här innan vi vågade införa

22 Försvarets forskningsanstalt.
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det. Vi studerade ju för övrigt, som Rolf, sade tre olika system. Vi köpte ju försöksstatio-
ner från ett antal konkurrenter också och utvärderade dem, va. Bland annat de här tys-
karna som sedan försökte att bygga system utav det här nere i Frankrike och på olika stäl-
len, va. Vi var väl ganska väl rustade när vi väl kom fram till det här beslutet, även om det
tog, som Bo sade, väldigt lång tid innan det blev beställning. Men det kommer vi att bely-
sa ytterliggare i morgon en hel del.

Jens Zander: Någon som vill kommentera det ytterliggare? Så truppradion har alla de
väsentliga komponenter som en GSM-terminal har också? De har snabb syntetisering
och kan jobba över större frekvensområden och kan hoppa i frekvenser; tid- och fre-
kvensindelningen?

Johan Martin-Löf: Om jag får återvända lite till det som Östen Mäkitalo var inne på i
början om systemtänket här och varför det här NMT blev en succé?

Mikael Nilsson: Kan du säga vad du heter också?

Johan Martin-Löf: Ja, jag heter Johan Martin-Löf och är numera Telias historiker. Men
jag har hållit på med IT och telepolitik sedan jag var på Industridepartementet på 70-talet.
Så att jag har varit i den här branschen i gränsytan mellan statsmakten och telesystemet
de sista 30 åren. Det gäller utvecklingen av NMT. Det är två komponenter, och Östen
har väl varit och snuddat på den ena som är viktig. Och det är att Televerket redan för
MTD, det vill säga 1971, avstod från ett monopol på terminalerna. Alltså, Televerket av-
stod från att bli terminalleverantör och uppammade därmed en industri att kampas om
hålet och leverera olika terminaler och därmed sälja abonnemangen. Detta är ju så myck-
et märkligare som på trådsidan satt ju terminalerna fast i nätet och de var till och med
hallstämplade ’’Tillhör Kongliga Telegrafverket’’, va, ingjutet i skalet. Och detta varade
ända fram till 1985, som ni vet, då trådtelefonerna avreglerades av marknaden själv, mer
eller mindre. Det gick inte att hejda den flod av telefoner som kom in och då ändrades
regleringen, va. Men radiosidan ligger 15 år före trådsidan i ett kommersiellt tänk när det
gäller insikten att det är inte på terminalerna vi skall tjäna pengar, det är på tjänsterna.
Och därmed fick man en hel armé så småningom av terminalleverantörer som drev på
utvecklingen. Det är den ena sidan som jag tycker man skall komma ihåg. Och den andra
sidan har vi kanske inte snuddat vid och det är det att konkurrensen kommer in samtidigt
med NMT. Till och med ett par månader före NMT-systemet gick igång på hösten -81 så
startade Jan Stenbecks Comviq, hette det väl redan då?, ett mobiltelefonsystem. Och det
byggde just på vad jag förstår, rätta mig nu Östen om jag har fel, på det här amerikanska
tänket med växlar på PABX-nivå och med de begränsningar det innebar. Och de hade
däremot bara ett fabrikat på terminalen för de levererade också terminalerna. Och ut-
vecklingen visade väl sedan att i konkurrensen mellan Comviq och NMT så vann NMT-
konceptet i längden, som kommersiellt koncept. Så jag menar, det är viktigt tror jag att i
sammanhanget, när man talar om framgången här, poängtera att det inte bara är tekniken
utan att det också är kommersiellt, affärsstrategiskt nytänk som är viktigt. Och det är nog
ingen tvekan om att den här konkurrensen från Jan Stenbeck var en sporre för Televerket
då som fick en konkurrens redan i starten, så att man hade liksom, vad skall vi säga, en
fackla i baken när man skulle ge sig ut på det här, va. Så det är två saker: kommersiellt
nytänk och konkurrens, som också är viktiga framgångsfaktorer.

Jens Zander: Östen får sista ordet.

Östen Mäkitalo: När Comviq annonserade, storannonserade, då gick folk och köpte
NMT-stationer för att för dem var det mobiltelefon. Men det intressanta är att 1981 när
Comviq startade lite grand innan NMT, så hade Televerket knappt 20 000 i sina tidigare
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system och Comviq hade, tror jag, 16 eller 17 eller 18 000. Så man delade marknaden då.
Tio år därefter, när GSM gick i drift, då när Comviq också kom i åtnjutande utav GSM-
licensen, då var det så här att Comviq hade fortfarande ungefär 16, 17, 18 000 och då
hade Televerket nästan en miljon i sitt NMT alltså. Från att ha gått en 50-50 marknads-
uppdelning så hade den fria företagaren lyckats behålla sina abonnenter, medan den stat-
liga Televerket hade gått upp från det här till 96 procentsmarknadsandel, och det, en del
utav det är de här terminalerna men sedan var det också det att Comviqs systemtekniskt
var allt, underlägset, eller hade inte de finesserna.

Jens Zander: Det kanske är ett bra tillfälle att bryta för en liten bensträckare och lite kaf-
fe?

Mikael Nilsson: Vi tar en 15 minuters paus helt enkelt.

–Kaffepaus–

Jens Zander: Ok, vi har varit igenom ett ganska brett spektrum av de frågor vi hade
tänkt oss och vi har ett antal punkter kvar, och det handlar då dels om nätplanering och
dels om verksamheten vid mikrovågslabbet i Mölndal på Ericsson och relationen radar,
radiolänk och mobilkommunikation. Vi kanske kan börja i nätplaneringsändan. Att kun-
na planera mobiltelefonsystem effektivt är ju otroliga investeringar så att det är ju väldigt
viktigt att det görs på rätt sätt så att där har man ju både på försvaret och på Ericsson
utvecklat verktyg för nätplanering. Och jag tycker det vore intressant att kanske diskutera
kopplingen mellan de aktiviteterna. Kanske Mats kunde säga något om hur det ser ut på
den civila sidan?

Mats Ljunggren: Jag kan ju berätta i alla fall den episoden för det var ju ett antal trösk-
lar man skulle över innan vi blev stora på det här. Den första som jag blev inblandad i det
var en offert till holländska televerket. Man skulle göra ett heltäckande system över landet
och televerket i Holland hade en växelavdelning och de ville ha Ericsson och gillade
AXE:n, men så hade de en radioavdelning och de ville ha Motorola. Och de där spelades
emot varandra och radioavdelningen var riktigt tuff mot oss alltså, det måste jag säga.
Och då fick vi ett antal argument i ansiktet och det tyngsta de hade var att: ’’Ni kan ju för
fan inte planera ett biltelefonsystem, ett interferensbegränsat system.’’ Vi hade ju, som jag
sade tidigare, haft kontakt med en man som hade två celler på Honolulu, men det var väl
så långt vi hade kommit. Det är möjligt det fanns i huset, och det får ni berätta sedan,
kunskap som inte vi kände till. Men vi kände i vårt fall inte till den, utan då var frågan:
’’Hur skall vi klara det här?’’, för det hängde på det. Då sade Åke Lundqvist till mig en
gång alltså att: ’’Ta och ring till Chandos Rupinsky och säg att han får leta upp den bästa
cellplaneraren de har i Amerika och han skall vara här på onsdag.’’ Så ringde jag över dit
till Kalifornien. Då sade jag: ’’Vem är den bästa cellplaneraren?’’ ’’Ja, det är de som tycker
att det är jag.’’, sade han då. ’’Jaha, det var ju lite pinsamt. Finns det någon mer som är
bra?’’, sade jag då. ’’Jo, det finns en till.’’ ’’Då får ni båda komma till Stockholm på ons-
dag.’’ Det gjorde de och de gjorde en snabb skiss över en cellplan för Holland och sedan
åkte vi alla ned till Haag, och då föll det argumentet bort alltså. Jag tycker den är ganska
kul den historien. Men som sagt, det är möjligt vi kunde mer än vad jag visste om, eller
vad vi på försäljningen visste om.

Jens Zander: Men vad du beskriver här är ju väsentligen att det var en hantverkskun-
skap. Inom frekvensplanering och liknande så har det ju varit väldigt mycket kunniga
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personer som visste hur man gjorde. Men att därifrån gå till verktyg som gör att kompe-
tensen kan byggas in i en mjukvara?

Mats Ljunggren: Just det, ja. På den tiden var det nog väldigt mycket hantverk. Alltså
det fanns ju en väldig mängd ingenjörer i USA som hjälpte radiooperatörer och per-
sonsökareoperatörer att planera sina frekvenser, de var ett skrå. Och blev ju sedan ett
mobiltelefonskrå då när det kom sedan på 80-talet, så att, detta var då 1980 vi pratar om.
Men det var nog ganska manuellt då, ja.

Jens Zander: Jöran?

Jöran Hoff: Jag kan väl kommentera det här med Chandos Rupinsky och Jan Jubon. De
blev inskrivna i kontraktet också, ja, med holländska PTT. Men jag var ju liksom ansvarig
för att göra det här då och jag sade att: ’’Det blir ingenting med dem.’’ Vi kunde visserli-
gen ingenting själv från början. Vi hade vissa kompetenser. Inom radiolänksidan hade
man byggt upp, alltså på försvarssidan, en verksamhet för att planera radiolänkstråk och i
den fanns det ju då en hel del kunskap om vågutbredning. Men sedan var det så att det
fanns inte mycket annan kunskap på radiosidan på SRA. Så hade man ju inte jobbat, utan
då var säljarna ute och körde runt med sin mobilradio och kollade om det fungerade och
sedan räckte det med det, va. Men vi byggde upp en kompetens inom SRA faktiskt, base-
rad dels på det här som kom från P-O Thoréns sida, men sedan skaffade vi oss alltså
kunskap och kompetens. Den var ju inte så djup i USA heller, utan de körde ju mycket
med schablonmetoden, där borta. FCC hade, alltså frekvensmyndigheten i USA, ett
schablonmässigt sätt att rita kurvor på, men det duger ju inte i verkligheten när man skul-
le bygga system. Så vad vi gjorde var ju att dels så utnyttjade vi ju försvarssidans kompe-
tens, och P-O Torén var ute, så att säga, på fronten och visade upp att vi faktiskt kunde
det här, även om hans kunskaper var begränsade. Men efterhand så byggde vi upp en
egen verksamhet där vi byggde verktyg. Jag kom ju från försvarssidan och där byggde
man simulatorer, och vi byggde alltså en hel del simulatorer som hanterade vågutbred-
ningsfrågor i kombination med olika typer av tekniska lösningar. Så att vi byggde den där
kompetensen. Och efter två år, så att säga, från det att vi började, det första handlade ju
om amerikanska system, så var vi nog fullfjädrade och bäst i världen på det tror jag.

Jens Zander: Göran hade en kommentar.

Göran Kihlström: Ja, det hänger delvis samman med vad du, Jöran, sade nu. Vi hade ju
under en lång period på SRA byggt upp en kompetens, framför allt för radiolänk, va.
Och jag kommer ihåg en liten episod därifrån. Det blev konkurrens då när man insåg att
den här kompetensen var användbar även för andra än svenska försvaret. Jag tror ni hade
fått en ganska stor beställning på att göra projekteringar och arbete och bygga ut en del i
Irak, tror jag faktiskt det var. Och det där innebar ju då för vår del att vi fick senarelägga
en hel del utav våra utbyggnader här i landet, eftersom just Allan Englunds och Per-Olov
Thoréns killar de fanns inte när vi ville ha dem, va. Och det belyser lite grand att det
fanns en viss inverkan ifrån försvaret även på det här området; till vad man behövde för
annan verksamhet. Det kanske var försvarsverksamhet där också, det vet jag inte?

Bo Bergström: Nej, det var ett landmobil radiosysstem.

Jens Zander: Det här är det ju intressant för här kan man då se, när det gäller den här
utvecklingen av verktyg för planering av mobiltelefonsystem och när det gäller sedan sy-
stem för planering och utvärdering av taktiska system, att de är väldigt snarlika. Det som
slutar i Themes idag det finns ju då, jag vet att Telub eller, Aerotech Telub, har ju utveck-
lat produkter som är väldigt snarlika. Och det kan man fråga sig vad är hönan och ägget?
Är det, så att säga, den civila sidan som driver på och att militärsidan tar kunskaperna?
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Att man går nu i andra riktningen? Jag vet inte, har ni någon… När kommer de första, så
att säga elektroniska, eller datoriserade verktygen för frekvensplanering fram? Är det, är
det slutet på 80-talet eller?

Jöran Hoff: För mobiltelefonsystem?

Jens Zander: För mobiltelefonsystem.

Jöran Hoff: Måste ha varit i mitten av 80-talet.

Jens Zander: När man lämnar…

Mats Ljunggren: Ja, det första jag kommer ihåg är då innan vi grundade själv. Då var
jag ju som sagt där borta i USA och det var ju redan på hösten… Jag vill minas att redan
när vi offererade ett system till Saint Louis, det var väl -83 eller -84, möjligen, då kunde vi
köpa från ett litet företag i Texas tekniskt diagram från olika stolpar. De hade just utveck-
lat det då och de blev stora på det området. Men de var väl de enda compucom?

Jöran Hoff: Nej, vi var där och kommunicerade med dem också.

Jens Zander: För jag vet inte. På den militära sidan så, förutom radiolänk, så var fre-
kvensplaneringen det var också väldigt mycket hokus pokus och och det var en eller två
personer som kunde allt om frekvenser inom försvaret. Jag kommer inte ihåg… Vad het-
te den stora gurun inom området?

Göran Kihlström: Lasse Bergman.

Jens Zander: Lasse Bergman ja, precis ja. Och det var han som var frekvensplaneringen
inom, inom försvaret. Så at det var väldigt mycket, så att säga, hantverksmässig kunskap
snarare än, att man kunde produktifiera det här på något vis.

Jöran Hoff: Men det var nog bredare då på, på mobilsidan här skulle jag vilja säga, det
var mer, det var ju liksom ett löpande jobb och ganska många system. Jag vet inte hur
många system vi sålde men, det var ju en produkt, så att säga. En produktionsverksamhet
med bred kompetens.

Bo Bergström: Du industrialiserade det hela kan man säga.

Jöran Hoff: Ja, ja.

Jens Zander: Men där fanns ju konkurrens också. Det fanns ju många konsultföretag
som levde på att planera system. Men de kanske kommer ifrån de stora aktörerna, så det
är mer en spin-out från Ericsson och andra aktörer?

Jöran Hoff: Jag vet inte att vi behövde använda dem i alla fall på min tid.

Jens Zander: Ok, skall vi kika lite grand då på rollen som mikrovågsverksamheten i
Mölndal har? Och, jag vet inte, hur relaterat det är till den, Jöran pratade om sin bak-
grund inom flygkommunikations…

Jöran Hoff: Det finns ingen stark koppling. Men vi sålde ju Minilinkar i mobilsystemen.

Bo Bergström: Men vi kan väl… Ja, vi vet ju en del om det där Rolf. Du kan ju berätta.

Jens Zander: Minilink i sig är ju en intressant komponent. Hur viktig var Minilink för
Ericssons mobilaffär?

Bo Bergström: Man kan väl säga så här, att Minilink är ju en, ja, det är en transmissions-
komponent som är till för att egentligen koppla ihop basstationer med systemet, på något
sätt. Och där är det ju så att det går en Minilink på ungefär tio GSM-tranceivrar. Och om
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kapaciteten i GSM-näten ökar så säljer man ju mera Minilinkar. Men det är ju inte så att
Minilinkarna, så att säga, är en vital del av systemet som sådant. Däremot är det en ut-
märkt affär i sig själv att sälja Minilinkar för Ericssons del.

Jens Zander: Men det är ingen unik komponent? Det är en konkurrensutsatt kompo-
nent?

Bo Bergström: Det är en konkurrensutsatt komponent som lever på sin egen marknad,
på, på något sätt. Men bakgrunden där är ju väldigt mycket den mikrovågsteknologi som
ju utvecklades först för radarapplikationerna för svenska försvaret, och sedan då den
mikrovågslänk som också utvecklades för svenska försvaret.

Jöran Hoff: Och japanska basstationer.

Bo Bergström: Ja, just det. …och japanska basstationer. Men under då andra halvan av
80-talet så kunde man ju då i Mölndal få en stor beställning från amerikanska försvaret på
sådana här mikrovågslänkar för deras telesystem 8000. Jag kommer inte ihåg vad det het-
te då. Och det var ju då en amerikaniserad version av den svenska länken. Och det här
gjorde ju då att Mölndalsverksamheten fick en, så att säga, en volym på tillverkningen av
mikrovågslänkar som gjorde att man kunde återigen, precis på samma sätt som Rolf
beskrev det, lära sig att serieproducera mikrovågsprylar i stora volymer. För det var nå-
gonting som inte hade skett tidigare. Radargrejer är ju någonting som man tillverkar en
och en, och man sitter och handpular dem. Men skall man liksom industrialisera det hela
och tillverka det i serier och få ned kostnaden och så vidare på det hela så att mikrovågs-
teknologi kan bli användbart civilt, då måste man ha någon sådan här stor beställning.
Och det var just det som skedde då genom den amerikanska Minilink-beställningen. Att
man lärde sig att serieproducera mikrovågsgrejer. Vilket i sin tur då gjorde att man kunde
ta fram då Minilinkar som var prismässigt konkurrenskraftiga och användbara i mobilte-
lefonnät. Och sedan då så fick man då tillräcklig volym, och på den vägen är det att
Ericsson därmed har kunnat liksom behålla det här försprånget, att serietillverka mikro-
vågsteknologi. Och det är inte så många firmor som kan det.

Jens Zander: Är det en kompetens som har läckt över även när det gäller basstationer
för mobiltelefoni? För jag menar… Rolf var inne på det här att på -70, 80-talet så var
mikrovågsteknik lite, lite hokus pokus, och rörmokeri och sådana här saker. Och att just i
det här gränslandet mellan det rena rörmokeriet och transistorerna så var det väldigt
mycket hokus pokus. Men du menar alltså att man har byggt den här kompetensen att
kunna massproducera; att kunna tillförlitligt producera med hög yield?

Bo Bergström: Med hög yield producera…

Jens Zander: Men har det kommit över i den civila produktionen också?

Bo Bergström: Absolut.

Rolf Wedberg: Oh, ja.

Jöran Hoff: Jo, vi lade ju tidigt basstationer för Japan i Mölndal baserad på den kompe-
tensen som ursprungligen kom från militärsidan, och det var ju en väsentlig verksamhet
kan man väl säga.

Rolf Wedberg: Medan sedan senare under 90-talet när man bygger ut fabrikerna i Kum-
la och i Gävle, är det en helt annan produktion som bedrivs där. Den är ganska häpnads-
väckande alltså.
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Bo Bergström: Men automatiserad produktion av mikrovågsteknologi det trodde man
inte var möjligt överhuvudtaget då i början på 90-talet. Men det Jöran säger här om just
de här basstationerna det är faktiskt värt att påpeka att det var just den kompetensen, ef-
tersom de basstationerna gick ju på högfrekvenser, 1.600 MHz. Och det skulle då mass-
produceras radiodelar och där utnyttjade vi då det folket i Mölndal som kunde de här gre-
jerna.

Jöran Hoff: Ja, utan den kompetensen som fanns i Mölndal så hade vi nog inte klarat av
det där. Och det var väl mycket volymmässigt kan man väl säga. Men det var ett starkt
stöd i alla fall för, för att åka med. För Japan var ett, så att säga, spår för sig själv. Lön-
samt.

Bo Bergström: Så det där är en väldigt tydlig koppling, skulle jag vilja säga. Civilt och
militärt.

Jöran Hoff: Även om kulturen då var ett problem nere i Mölndal kan man säga. För att
den stora japanska kunden; det fanns en kund till en hel avdelning där nere, kom på be-
sök till Mölndal och han ville gärna titta på vad de höll på med. Men det gick ju nu inte
tyvärr för mellan halv tolv och halv två så hade de lunch, och han hann inte med, kun-
den. Det var så ni blev behandlade på Materielverket [FMV, red. anm.]. Men det är väl ok
med Materielverket för det hade det ju nästan halvmonopolställning, men när det kom-
mer in en japansk operatör och vill titta så borde man ju kunnat släppt in dem tycker
man.

Bo Bergström: Men man lärde sig snabbt får man säga.

Jöran Hoff: Ja, så att, de, de blev skolade. Så att för kulturen i Göteborg allmänt sett så
kan man väl säga att mobiltelefonin har betytt en hel del.

Jens Zander: Men det är ju en intressant fråga för att när det gäller militär utveckling
överhuvudtaget, och militära produkter, så var ju ofta paradigmet att man skulle bygga
det absolut bästa och pengarna var inte så stort problem. I alla fall för länge sedan var det
så. Medan i den civila världen skulle man bygga någonting som är tillräckligt bra, och
pengarna är begränsande. Och i den här tidsperioden så ser vi skiftet att pengarna börjar
bli lite knapra inom den militära sidan också. Att man vill få mera valuta för pengarna. Är
det någonting som för en sådan…? Ja, jag tycker ni belyser det här väldigt väl, att man
går från en traditionell militär marknad till en konkurrensutsatt, kommersiell marknad?

Rolf Wedberg: Det har väl ändrats lite grand till att lite mera bli att inom ramen för till-
gängliga pengar få ihop någonting som är tillräckligt. Inte bra, men tillräckligt dugligt.

Bo Bergström: Nej, men det… Just det här att jobba på militärprojekten… Många som
jobbade där, det blev ju liksom ett sätt att vara eftersom det de var ju så himla långa de
här projekten. Så man kunde ju börja som ung ingenjör och pensioneras med samma
projekt liksom. Det liksom var ett annat tempo i de civila projekten, även om kunskapen
och så vidare var riktig.

Jens Zander: Ja, Jöran?

Jöran Hoff: Alltså, det är ju en sak som jag ju håller med om i det här. Jag var ju i flyg-
branschen och då var det väl så det var. SAAB skulle ju bygga ett flygplan vart femtonde
år och då gällde det att dra ut projekten på den tiden och vara jädrigt framsynta från bör-
jan. Nu kan ju jag ha fel här, så att om det är till protokollet så kanske ni skall korrigera,
men det var faktiskt så att inom ramen för detta så hade man då möjlighet, eller tvingades
till, att vara väldigt framsynta. Man var tvingad att titta fem, tio år framåt i tiden, för hade
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man ett långt projekt så var det nödvändigt att det var modernt när man väl kom i drift.
Och jag skulle vilja säga, eftersom jag har erfarenhet från flygsidan, att någon bättre skola
för ingenjörer som sedan kunde komma vidare till mobilbranschen fanns inte, va. Man
hade möjlighet att jobba intensivt och, så att säga, djupt med alla typer av frågeställningar
som dök upp; med teknologi som låg långt, långt bortom vad man då orkade med att titta
på civilt sett. Så att det var en väldigt bra skola bortsett från att det inte gick så fort. Men
vi var påpiskade av Ingemar [Carlsson, red. anm.] så vi gick fortare.

Mikael Nilsson: Jag blev nyfiken när ni pratade, det var Bo som pratade om, produk-
tion. Och ja, om serieproduktion av mikrovågskomponenter och så vidare. Och jag tänk-
te om ni har någon koll på, alltså, vad gäller, ja, maskiner för produktion av sådana här
system och komponenter? Alltså vart kommer de här maskinerna ifrån, så att säga? Är
det någonting som Ericsson utvecklade självt, eller köper man in det någonstans ifrån?
Och använde man samma maskiner i produktionen för militären? Alltså är det någon
skillnad? Produceras det på samma ställe? Ja, kan ni säga någonting om det?

Bo Bergström: Skall du kommentera det där.

Rolf Wedberg: Ja, inte gör Ericsson några avancerade maskiner själva. Så långt jag kan
dra mig till minnes så, när jag slutade på Ericsson så var det på sin höjd att man gjorde
lite jiggar för att montera saker. I övrigt så är det sådant som man läser om i fackpress:
automatmaskiner, och liknande, CAD-maskiner. Importgrejer alltihopa.

Bo Bergström: Men för just mikrovågsteknologin så har jag en känsla av att det gjordes
en hel del anpassningsarbeten, och framför allt på testutrustningssidan för att kunna…

Rolf Wedberg: Testutrustningar är ju ett annat…

Bo bergström: För att kunna, i produktion…

Rolf Wedberg: …litet bekymmer, ja.

Bo bergström: För att kunna prova de här sakerna.

Rolf Wedberg: Ja, jo.

Jens Zander: Menvad jag förstår, med den här typen av utrustningar, så handlar det väl-
digt mycket om design. Att man kanske designar på ett sådant sätt att det går att mass-
producera på ett sätt som är repeterbart. Så man kan välja relativt konventionell monte-
ringsutrustning. Så att hemligheten ligger nog inte så mycket i maskinerna, som man mås-
te utveckla själva, utan hemligheten ligger mera i att man utvecklar, att man designar,
kretsar och delsystem på ett sådant sätt så att att de tillförlitligt ger samma resultat från
individ till individ till individ, va.

Bo Bergström: Och att man kan prova dem och säkerhetsställa att de hade rätt kvalitet.

Jöran Hoff: Ja, det var vi duktiga på.

Jens Zander: Ok. Jag tror vi har kommit igenom de flesta punkterna. Jag tänkte att vi
kanske skulle avrunda med att ta ett steg tillbaka. Temat för, för seminariet för ju sam-
banden mellan civil och militär radio och mobilteleutveckling inom Sverige och vi har
pratat om att det fanns flera punkter där, de insatser man gjorde på den militära sidan
kunde vara till, till nytta för, för den civila utvecklingen sedan. Man kanske skulle gå ett
varv runt här? Om ni funderar lite kort, vad skulle ni säga var det, är det viktigaste bidra-
get som den, som den militära, den militära forskningen och utvecklingen inom kommu-
nikationsområdet har betytt för mobiltelefon-framgångarna? Vilken är den enskilt vikti-
gaste komponenten? Har Mats några funderingar att börja med?



30

Mats Ljunggren: Ja, vi har varit inne på det tidigare. Jag tror att, som sagt, jag har ju va-
rit på försäljning hela livet i stort sett och utan den här 900 MHz kompetensen 1982, när
det var frågan om att snabbt muta in ett antal potentiella kunder, att tro på att vi kunde
det, det tror jag var det viktigaste. Det plus växeln, men det hör ju inte riktigt dit. Det var
nog det viktigaste, ja.

Jens Zander: Så det är den här RL 420-tekniken?

Mats Ljunggren: Ja, just det.

Jens Zander: …att kunna ta den snabbt till civil teknik?

Mats Ljunggren: Det tror jag.

Jens Zander: Då kan… Så får ni andra fundera lite till.

Bo Bergström: Nej, jag tror… Jag tycker ju det liksom att det allra viktigaste är ju att det
här militära projekten har gett, så att säga, flera generationer svenska ingenjörer självför-
troende nog att designa världsledande system, va. Och komponenter. För just det här att
man inom svenska försvaret skulle göra saker som faktiskt var bäst, som Jöran var inne
på. Och att man liksom helt enkelt fick självförtroende att göra de här systemen och lite
på sig själv och utveckla tillräckligt kompetens för att faktiskt göra det. Det tror jag är det
absolut viktigaste.

Jens Zander: Så det är en nytta vi har dragit av det kalla kriget? Vi hade väl det tredje
eller fjärde största och modernaste flygvapnet?23

Bo Bergström: Ja, jag skall väl säga det. För att utan den, så att säga, mängden av projekt
som kom hela tiden, både inom det här området och andra områden, så hade man ju inte
alls kunnat ha den teknologibas som vi har.

Jens Zander: Så du menar att det kanske inte är så mycket den enskilda komponenten,
utan det är mer den allmänna kompetensuppbyggnaden och…?

Bo Bergström: Ja, jag tror det.

Jens Zander: …och självförtroendet?

Bo Bergström: Jag tror det. Jag tror det faktiskt.

Jens Zander: …att våga ta projekt?

Bo Bergström: Att våga ta projekt som är riktigt svåra, va.

Jöran Hoff: Jag har ju inte jobbat med radiokommunikation på försvarssidan, men där-
emot har jag ju sju, åtta, nio år på flygsidan. Och där tar man ju då fram system som är
världsledande. Och det var ju JAS senast då. Och de systemen är ju inte bara ett flygplan,
som i sig är våldsamt komplicerat, utan det är ju hela stridsledningssystem och annat som
finns runt omkring det. Och jag skulle vilja säga för min egen del, den nyttan jag själv har
gjort i den här branschen det är ju att efter NMT, som ju televerken i norden satte ihop,
så var det ju så att det kom ju ett ett system från den amerikanska marknaden med sin
specifikation; det kom system från den engelska marknaden med sin specifikation; det
kom fram GSM och det kom fram system från den japanska marknaden med sin specifi-
kation; men inom Ericsson fanns det ju utanför försvarssidan en, skulle jag vilja säga, och
det här det är väl som att svära i kyrkan, men det fanns en ganska begränsad systemkom-
petens om man tittar på att göra totalsystem och själv definiera och specificera totalsy-

23 Sverige hade det fjärde största flygvapnet i världen på 1950- och 1960-talet.
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stemen. Ericsson Switch-sida var duktiga, mycket duktiga, på att bygga växlar, men väx-
larna är trots allt specificerade av andra och en låda i sig, va. Och när vi rekryterade sy-
stemfolk, ja från Ericssons växelsida, så hittade jag inga som hade arbetat med system av
den komplexiteten och det var ett våldsamt motstånd innan man fick ut och göra, så att
säga, tester live. Köra i verkligheten, va. Någonting som var självklart för en som kom
från försvarssidan, där man alltid låg på fronten och testade ut nya system, va. Och jag
rekryterade in en massa folk som faktiskt såg till att det fungerade överhuvudtaget, skulle
jag vilja säga. Alltså, att vi lyckades få ihop systemen, va, berodde på ett antal personer
som kom från försvarssidan och som hade lärt sig hur man bygger ordentliga, fungerande
realtidssystem, va. Och jag tror man skall inte underskatta den kompetensen som kom in.
Det är ju alltså inte på specifika delar, utan förståelse för hur man tar fram, på eget bevåg,
stora komplicerade system, testar och prova och specificerar.

Jens Zander: Ja, det är ju någonting som ofta framhävs som det som är Sveriges unika
konkurrensfördel i den här branschen, att vi kan jobba på mer abstrakt nivå. Vi kan jobba
med komplexa system.

Jöran Hoff: Och så kan vi samarbeta, det är ju viktigt.

Bo Bergström: Det krävs ju.

Jöran Hoff: Samarbeta utan allt för mycket prestige.

Jens Zander: Rolf?

Rolf Wedberg: Ja, utöver det som Göran och Bosse har framhållit så skulle jag nog ock-
så vilja framhålla de, vad skall vi kalla det för, tekniksprång som har blivit aktuella ihop
med försvarets beställningar. Om man då tänker inom radiosidan så är det ju sådana sa-
ker om snabb syntes, frekvenshopp, elektriskt avstämbara filter, så kan jag säkert hitta på
något mera, men jag måste tänka en stund till. Men det finns alltså flera sådana här tek-
nikgrottor, eller vad man skall kalla det, som har alltså gett tillfälle att lära upp folk och
sätta sig in i det och prova på, som kanske inte hade blivit av annars. Eller kanske på nå-
got annat sätt, det vet man inte, ja.

Jens Zander: En annan lite mer övergripande fråga är ju: ’’Är Sverige lika med Erics-
son?’’ Så att säga, svenska ekonomin inom det här området, det brukar beskrivas med
den här supertanken och så finns det några små flöten som guppar här och var, runt om-
kring. Har mindre företag varit av betydelse, har de betytt något i den här utvecklingen, i
det här gränslandet mellan militär och civil kommunikation? Göran?

Jöran Hoff: Jag, jag tänkte, när Ericsson startade med mobiltelefoni, vilket, som vi har
sagt tidigare här, hade valt bort egentligen. Första riktiga systemet i Saudi, en NMT-växel
från Ericssons Switching-sida och en basstation som vi köpte, inklusive systemarbete,
från ett företag som hette Radiosystem. Vi stoppade in en kontrollenhet från SRA och
sedan var det möjligen någonting till, men jag tror inte det i just det projektet. Så att utan
att vi hade haft radiosystem som kunde ta det, och radiosystem, och sedan vet jag inte
exakt för jag kommer inte ihåg kopplingen till Magnetic, men det var två företag där.
Utan dem så hade det aldrig gått att göra. Vi fick en stabilitet genom att bygga upp nå-
gonting på NMT-sidan och sedan byggde vi själv med hjälp av Magnetic och Radiosy-
stem basstationer, först för det amerikanska systemet, sedan för det engelska systemet. Så
jag skulle vilja säga att hade inte de funnits hade vi inte haft en möjlighet att göra det.

Rolf Wedberg: Så är det.
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Jens Zander: Vi har varit duktiga inom mikrovågsteknikantenner. Algon är ju ett företag
som har, kanske inte har betytt så mycket för Ericsson, men mer för mobiltelefontillver-
karna eller? Som Ericsson inte…

Jöran Hoff: Ericsson var störst i världen; 1997 var Ericsson störst på mobiltelefoner i
världen.

Rolf Wedberg: Ja, Algon. De byggde ju en del basstationsantenner, men jag tror vi på
Ericsson hittade säkrare och billigare leverantörer, så att de liksom aldrig riktigt kom in.

Jens Zander: De kom aldrig in riktigt på basstationssidan, utan de…?

Rolf Wedberg: Nej, nej.

Mats Ljunggren: Inte på Ericsson,

Jöran Hoff: Men vi jobbade med dem. Jag kommer bara inte ihåg exakt hur.

Mats Ljunggren: Men de hade ju också mikrovågslänkar skall vi ju säga. Algon hade ju
ett ganska stort sortiment när det blev uppköpt.

Jöran Hoff: Mats har suttit i styrelsen i Algon, va. Ja, just det ja. Så allt han säger är…

Ingemar Carlsson: Jo, en kombination av småföretagare och forskare som vi tog in i
jaktviggenprojektet, och som nämndes; vi hade ett vittnesseminarium här i december då
om jaktviggen. Det var ju Gunnar Carlstedt, va, som togs in för att vända upp och ned
lite grand på både Mölndal och Kista. Och då påstod, det var väl Lennart Alfredsson som
var med, och han påstod att det sättet som man lärde sig modern datorteknik, på det pro-
jektet, hade en viss betydelse även i fortsättningen. Var det på det sättet, på mobilsidan?

Jöran Hoff: Ja, alltså för jag uppfattar det som så att de personer inom SRA som tvinga-
des konfronteras med denna herr Carlstedt; jag ingår då, va, men det var ett antal andra,
lärde sig så mycket av datorteknologi att utan dem hade vi inte klarat av att göra våra
konster för USA-projektet, i första hand, va. Han var ju en ’’pain in the ass’’ men han
kunde ju en hel del.

Jens Zander: Även inom mobil?

Jöran Hoff: Ja, alltså, vi… Nej, det var mer personer som kom från försvarssidan som
rekryterades in och somhade lärt sig så mycket av just konfrontationen med Gunnar
Carlstedt då, att de var mästare på sådana här inbyggda system, som det nu så fint heter.

Jens Zander: Ok, jag tror vi börjar närma oss slutet på våran frågelista. Jag tänkte höra
om det är ytterliggare någon fråga från publiken, som gärna vill vara med? Är det någon-
ting vi har missat som, som borde ha kommit fram? Eller är det någonting panelen tycker
att vi, vi, vi har missat? Panelen är för samstämmig kanske? Jöran?

Ingemar Carlsson: Vad har försvaret fått tillbaka utav mobilsystemet, så att säga? För
av det här som detta har bidragit med, vad har kommit tillbaka? Eller upphörde all vettig
verksamhet inom försvaret då på -80, 90-talet? Har det blivit någon riktig återföring av
det här tidigare investerade kapitalet?

Jöran Hoff: Alltså som skattebetalare så tycker man väl det är riktigt att, ja, att försvaret
kan lämna ifrån sig lite. Det är svårare för den privata industrin att sponsra försvaret
tycker jag. Vad som sedan har hänt det vet faktiskt inte jag.

Ingemar Carlsson: Utan allt det som ni sedan lärde på mobilsidan hur kunde det tillgo-
dogöras för…?
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Jöran Hoff: Ja, men det har ju varit en massa diskussion om mobilsystem för försvaret,
men jag tror att det är Rolf som är den som vet mest om vad som skulle kunna kommit
tillbaks?

Rolf Wedberg: Ja, jo. Det är väl klart att kunskaper som har byggts upp inom ett företag
de finns ju kvar, åtminstone så länge folket är kvar där. Och sedan är det ju mer en fråga
om det kommer upp några nya jobb där kunskapen passar in. Det är ju inte så jäkla en-
kelt.

Bo Bergström: Ja, det senaste jag kan tänka på där det var ju att vi gjorde ju jobb åt Jö-
rans avdelning på den tiden, där man undersökte hur skulle de civila systemen kunna ut-
nyttjas i ett militärt sammanhang. Det gjorde vi ganska omfattande studier och att tittade
på om CDMA-system skulle kunna användas för kommunikation; eller om det skulle
vara något GSM-system, och vilka aspekter det hade kanske i störd miljö, när man hade
då ett frekvenshoppande relativt direktsekvenssystem och de olika systemaspekterna där.
Så att jag tycker det har väl blivit väldigt väl belyst i vad mån, så att säga, försvaret kan
förlita sig på civila system i olika hotsituationer. Så det där har det nog gjorts faktiskt en
hel del jobb. Och jag tror att det är väl ganska klarlagt hur det…

Göran Kihlström: Det tror jag. Och det har man väl, det har ju inte varit några större
utvecklingsprojekt efter de här som är nämnda, truppradion och så vidare, va. Man har ju
tittat på om man behöver göra några utvecklingsprojekt överhuvudtaget eller om vi kun-
de förlita oss på de civila systemen. Det pågår. Det har väl fortfarande inte tagits några
principiella beslut vad jag vet men man håller väl på att titta på en massa nya system i alla
fall. Men jag hade en annan liten fråga här. När väl vi kom till beslut, när det gällde be-
ställningen och försvaret vilket ju tog ganska lång tid, det var väl lång upploppssträcka
där, men när vi kom fram till beslut, betydde då de här beställningarna någonting eko-
nomiskt för er? För det var ju ofta, om jag kommer ihåg rätt, stora beställningar förenat
med relativt, på den tiden, generösa förskottsvillkor. Hade det någon betydelse för Erics-
sons verksamhet kunde vara intressant att veta?

Bo Bergström: Det kan jag ge en direkt kommentar på. Beställningen av truppradion
hade en oerhört stor betydelse för Ericsson vid den tidpunkten när det kom, därför att
vid den tiden, -86, -87 när det var den här beställningen kom, så befann sig Ericsson i en
likviditetskris kan man säga. Och då fick vi in två stora beställningar inom försvarskom-
munikation inom två månader, tror jag. Dels då truppradiobeställningen till svenska för-
svaret, och dels en stor exportorder på ett taktiskt telesystem. Och de två beställningarna
gjorde att Björn SWedberg ringde personligen till Olle Lenneman, som då var chef här,
och gratulerade till att man hade fått in så mycket förskott för det här. Så det spelade väl-
digt stor roll, förskotten. I de här militära upphandlingarna spelade de väldigt stor roll för
Ericssons finansiering helt enkelt under en lång tid.

Jöran Hoff: Jag kan ha någon synpunkt också. Det blir ju så att det är ju personer som
tar med sig kompetensen. Och det har ju varit så att det har flyttat från militärsidan till
civilsidan för att militärsidan drar, så sakta, ned. Det är ju svårare att se att man kan
åstadkomma samma saker om inte man har intressanta nya projekt som man kan ta in
nya personer på. Och det blir väl också ganska trångt i organisationer som inte växer, så
att det är svårt att se hur man förnyar dem?

Ingemar Carlsson: Jo, men man kan ju spekulera vidare. Antag att det hade kommit
vidare beställningar i lite större omfattningar även senare, hade ni då kunnat göra bättre
korskopplingar?

Mikael Nilsson: Skulle du kunna återupprepa den frågan med mikrofonen?
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Ingemar Carlsson: Jo, om det hade varit så att försvaret hade lagt större beställningar
sedan efter den här truppradion och efter JA 37 och JAS-beställningarna, alltså när nu det
hade byggts upp kompetens ytterliggare genom de här civila systemen. Skulle man då
kunnat få en nyttig interaktion tror ni mellan militärt och civilt då? Frågan är kanske in-
tressant därför att nu diskuteras det ju att man skall inte göra någonting nytt nästan, utan
man skall bara köpa från hyllan, va. Hade det gått att få en, en, en konstruktiv, ja, vad
skall jag kalla det för, synergieffekt, om vi hade samtidigt haft militär och civil utveckling
på hög nivå, som, som kunde stötta varandra eller hade det varit så att ni hade inte kun-
nat hålla på med era militära, civila system om militären hade tagit kapaciteten i anspråk
eller? Hur skall man se på det där?

Jöran Hoff: Det är ju svårt att säga det där för att det är ju alltså i den civila verksamhe-
ten, om man tittar på vad som händer, i Ericsson. Så det finns ju en massa roliga saker i
det här som man inte har i en militär verksamhet kanske? jag kan tänka mig det interna-
tionellt…

Rolf Wedberg: Men synergi måste det ju ha blivit i sådana fall. För att om vi liksom för-
utsätter att allt det som redan har hänt hade hänt också.

Bo Bergström: Om man dessutom hade haft…

Rolf Wedberg: Ja, då måste man ju ta in mera folk, man kan ju inte ta in några precis
bara direkt från skolan då, utan då måste man ju dela om och strukturera om inom före-
taget. Och då får man ju automatiskt en överflyttning av kompetenser. För att överflytt-
ningar gör man ju inte efter att ha slagit tärning om vem som skall flytta vart, va. Det gör
man ju med eftertanke.

Jens Zander: Men det är väl tveklöst så att efter truppradion så har Ericssons system-
kompetens blivit otroligt mycket större? Så att, när det gäller framtida militära system,
den systemkompetensen borde ju ha kommit militärprojekt tillgodo på ett helt annat sätt
än tidigare?

Jöran Hoff: Rolf är ju ett exempel. Honom försökte vi, Rolf Wedberg som sitter där, ju
dra över till civilsidan faktiskt. Han är ju en av nyckelpersonerna i radiodelen på våra pro-
jekt då, men han stannade ju kvar och, ja, jobbade väl 80 procent, 150 procent under pe-
rioder åt…

Rolf Wedberg: Ja, det var lite jobbigt ett tag.

Jöran Hoff: Ja, just det. Men det var flera personer, men Rolf speciellt då, va, som har ju
tagit med sig det som han har lärt sig om något då på mobilsidan. Så att han är ju ett le-
vande exempel kanske på att vi har gett tillbaks lite.

Jens Zander: Inga fler frågor? Det kanske är lämpligt ögonblick att runda av om inte
Mikael har någonting mer att tillföra? Jag tycker det har varit väldigt stimulerande. Jag
tycker att en bild träder fram här. Att det handlar om kompetens inom både komponen-
ter och inom komplexa system som militärsidan har, tillfört den civila utvecklingen. Det
handlar alltså både om människor och om, om sätt att tänka, sätt att angripa, angripa
problem. Och, som Rolf var inne på, specifika komponenter. Så att, det är nog ingen tve-
kan om att, att de, den, de försvarsinsatser som gjorts har gjort stor nytta. Sedan är det ju
som sagt, som vi var inne på slutet då, man kan ju spekulera i vad som hade hänt ifall vi
hade fortsatt att investera, nu får vi aldrig veta huruvida det ger pengar tillbaka i, på, på
försvarssidan. Ja, jag tycker det har varit väldigt stimulerande och tackar er som har varit
med.
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Mikael Nilsson: En sista fråga som jag skulle vilja höra lite reflektioner kring. Det är att
det har ju varit en del problem för andra företag, vet jag, att vara beroende av komponen-
ter, delkomponenter, från USA vid olika tidpunkter där, ja, man har uppfört sig på ett
sätt som amerikanerna inte har gillat och att man har fått problem på det viset. Har
Ericsson eller SRA någonsin känt av det här? Vad skall man säga alltså?, fluktuationen i
tillgången på komponenter om det är politiskt kyligt mellan Sverige och USA till exem-
pel, eller i andra sammanhang?

Jöran Hoff: Jag vet ju ett fall där en av våra amerikanska konkurrenter, som också var
komponentleverantör, inte levererade till våra telefoner så att vi inte kunde leverera några
telefoner och då fick vi ju byta ut de där komponenterna. Men det tog ju ett tag. Men det
hade ju ingenting med något statligt ingripande eller annat att göra, utan det var ju en ren
företagsfråga.

Bo Bergström: Jag kan ju kommentera det där. Det var ju, jag menar, det var ju en väl-
digt viktig aspekt på all exportverksamhet från Ericsson, och är ju fortfarande. Det är ju
de amerikanska embargoreglerna som gäller för export. Eftersom en så stor del av tekno-
login importeras från USA så får man ju noga hålla reda på hur mycket, så att säga, har
sitt ursprung i EU och hur mycket har sitt ursprung i USA. Vilka regler gäller? Och det
där har ju varierat med de politiska konjunkturerna, vilka länder man så att säga kan ex-
portera till inte kan exportera till. Det finns ju en hel organisation på Ericsson som inte
gör annat än att hålla reda på att man följer bestämmelserna. Och det höll ju på att ta en
ände med förskräckelse med Datasaab-affären då på 80-talet, och sedan dess så är ju det
där oerhört väl uppstyrt skulle jag vilja säga. Det är ju bara en del av livet att det är så.

Johan Martin-Löf: En liten anknytande fråga till. Det gäller då patent och sådana där
saker, alltså det finns ju konkurrerande tekniker både på lite övergripande nivå och på
delsystemnivå som många gånger blir hett eftertraktade byten. Jag vet väl att industrin har
haft till exempel bekymmer med att liksom licensavgifter för att utnyttja patent har varit
bekymmersamma och det har varit svårt att gå runt eller man har ofta haft frågan, skall
man försöka gå runt eller skall man köpa. Har ni några kommentarer till det? Dels då rent
på den civila sidan och sedan är det någon synergi mellan civila och militära licensgiv-
ningar här eller så?

Bo Bergström: Har du någon kommentar?

Jöran Hoff: Ja, jag kan väl säga någonting här. Alltså patent är av olika karaktärer. En del
går inte att gå runt för de råkar vara inbyggda i specifikationer som vissa företag har varit
smarta nog att tillskansa sig. Och det har kostat ganska mycket pengar för Ericsson.
Normalt sett så ser man ju till att man har korslicensavtal med alla viktiga licenstagare så
att det inte kostar allt för mycket. Sedan har det ju dykt upp, jag vet att, CDMA-
teknologin kostade ju rätt så mycket pengar, 5 procent, tror jag av, av omsättningen eller
något liknande för de företag som licensierade den åtminstone i början där, va. Så att det
har funnits fall där det har kostat ganska mycket att komma in. Sedan har ju Ericsson
som företag haft en stark patentportfölj och vi satsade ganska hårt under en tid. Inte för
att patent är så jäkla värdefullt i sig, utan det är som handelsobjekt. De flesta patent, som
jag ser det, är normal ingenjörsmässig hantering och inte några speciella bright:a grejer,
men det är viktigt i handelsutbytet med andra patenthavare att ha det.

Bo Bergström: Men visst är det här en oerhört viktig handelspolitisk fråga, eller vad
man kan säga mellan, mellan företag. Och en väldigt central sådan fråga. Och det är ju
också bakgrunden till varför man konkurrerar med olika teknologier. Varför till exempel
kineserna insisterar på att utveckla en egen mobiltelefonstandard har ju sin bakgrund i att



36

man vill själv äga de immateriella rättigheterna till den här standarden så att man inte skall
behöva betala de här licensavgifterna till då rättighetshavarna. Och det kan ju bli ganska
mycket, för att det är ju hemskt många rättighetsinnehavare, om man själv inte är med i
poolen, så att säga, och inte har varit med att standardisera systemet och skall komma in
utifrån, så är det ju, är det ju nästan omöjligt. Och det är ett utav skälen till att exempel
japansk industri inte har lyckats så väl på GSM-terminaler. De har haft en licenskostnad
som har varit högre än de som var med och standardiserade det hela. Så att det här är en
väldigt strategisk fråga. Och Ericsson har ju en politik där man försöker, så att säga, ha
en, vad skall jag säga?, ja, som Jöran sade, någon slags handelsbalans, eller hur man skall
säga, mellan det här. Så att man får åtminstone i intäkter på licenser lika mycket som man
betalar, så att det är liksom neutralt.

Mikael Nilsson: Ja, med detta kan vi väl kanske förklara vittnesseminariet avslutat då. Så
jag ber att få tacka paneldeltagarna och moderatorn.


